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!يد

نجبنيلىاِحكّلم!الَ!ليمَ!

يمتبرفهيسوفتاريخجملنكتبألىْحقأالشاقةالأمورلمن)نه

المؤرخوتيهودذلاثوفي.الإسلامومجدد،عصرهونابغة،دينهجة

الاْمةلهذ.ليبحثتمالىالة)ن":قالحيثهصيرةأبطالىاصندحديثالى

كانالاْولىالمئةفيإنه:قيلوهـممذا،دينهالهمايجددمنصنةمئةعلىرأسكل

الأشمري،الثالثةالمئةوفي،الشافميالثانيةالمئةوفي،ال!شينعبدبئعر

الفزالي.الامامالاصصلامحجةفهو،الخامسةفيأما،الباقلافيالرابمةوفي

موصوعة)نه:عنهقيلحتىماكتبكلفيوأبدعتدح!ق!والغزالي

اتجهالمالاءأحماءذكرتإذا":المراغيمصطفىيقولذلاثوفي،عصره

سيناابئذكرفإذا،المعرفةوشمبالهلمفروعمنبهامتازواماإلىالفكر

ذكرواذا،الاسلامفلاصفةمنعظمانفيدوفانبالبالخطرالفاراليأو

وإذا،ظرهالهاآراءالتصوتفيلهصوفيرجلبالبالخطرالرليافي

والصدقااطفظفيأتدار!لهمرجالبالالخطروأحمدالبخاريذكر

النواحىتشمبتفقد،الغزاليذكرإذاأما.ارجالوممرفةوالدقةوالاْمانة

واحدلكلمتمددونرجالبالبالخطربلواحدرجلبالاليخطرولم

الفقيهوالترالي،الما!ر،اطاذقالأصوليالغزاليبالالي!ر،وقيمتهقدرته
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الاجتماعيوا)فزالي،حماهماوطميالسنةامامالمتكلمواكقالي،اطر

والفزالي،الق!بومكنونات،الفماووخفيات،المالمبأحوالاظبير

وزيف،زخرفمنيخ!ثاعاوكثفالةلمسفةناهضالذيأوالفيلسوف

بالباليخطرانهفقلشئتوإن،اكاهدالصوفيوالغزالي،المربىوالترالي

فهم،دثيءممرفةكا!إلىمتحطشرجل،ع!رهمحارفداوةهورجل

.،)9(الصرفةفروعجميعالى

لايئمنيأنهمع،عنهالمتواضعالبحثهذانكتبالذيالفزاليهوهذا

ءم!اهةيسامطلأيةعلىولكنه،ككلالنزاليلعرفةالتمطشغليل

أرادثم،الفلاصفةبطونفيدخل")نهحيثفلسصفتهغورسبرفيفمالة

،)12.قدرفامنىيخرجأن-

9سالقاهرة-الرفاء!فريدا!!لكتابمقدء((9)

ابئءن(الاوربالف!رن!،يننيالهربدور)نيبدويالرحمنعبدأورد.(2)

009صالمربي
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لاؤ!اا!ل

وَوفمالتهلمخ!إلياصاة

،!!تمليمهومولد.-ا

القرنممتصففيالغزاليأحمدحمدبئبئعدحامدأبوالإمامولد

أ!المن()طوسمدينةفي(م045!-9501)اله!ريالخامس

فيبدبهكسبمنإلالابأكل،فقيهأرجلأوالدهوكان.()خراسان

.ومصدر.الفزالياسمنيالالتباسبءهناومن،الصوفغزلممل

غزلسناعة-أبيهسناعةإلىن!ةمثددةتكتب-الرواياتبمضفني

ضيرةقريةوهيغزالةإلىنسبةنحففةقكتبأخرىرواياتوفي،الصوف

الحويياقوتبةولكاتتألف-وكانترأسهمسقط(طوس)قرىمن

علىالتردفىدائمالفؤاليوالدوكات.قريةألفمن-البلدانمحجمفي

حيث،جهةمنورعهلشدةوذلا!ا-خدمتهمفيويبالم-يجالسمالمتفقهة

إذاوكان.أخرىجههمنبالفلسفةولطولشدة،تقيأصاطأرجلاَكان

واعظأفةيهأويجملى،ولد!يرزقهأنالةالىوتضرعبكىالمتفقهةعصم

أمنيته6فيهتحققتوقدابنهليرىالأبالمنيةتستمهلهلولكن

وهكذا،تحققتوقدأمنياتهيرىالاةسانيدعقالاالموتلاْن،لابالطبع

تهلميمعلىالأبحرصشدةومن،بحدررتدلمابنهوعودالأبتوفي
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بأنأوصاهمتصوفلهصديقالىبهعمايوصيجملولديهو!ذيبوثثهْيف

ماكنت":د!ممتصوفالأبقالهوع!الخيرةالصماطةوالنثأةبالتربيةيتمهدمما

منلييكنلموكيف،الخطعلىكأصصني،الدنيامنشيءعلىلأتأصف

أنمندُوأحب،ذلاثمننفيفيفاتنيمابمفىاصصتدركتوقد،مط!ن

وقدقىدُ.تملمهما،)1(بمدلهماشيءيقعاْلاعليكولا،ماعايهمالهمالم

النقودهذهوصكن.نقودمنحوزتهفيماكانالصوفيلصديقهالاْب

حت،أيضأاوصينقودنفدتوكطلىث،ففدتأنلبثتفاقليلةكانت

!لماكانءلمي!أنفقتقداْفياع!ا"لهما:ف!ضب،فقير!بدورهكان

وأ!لح،بهفأواصي!مالليليسوالتبهـيدالفقرأهلمنرجلوأنا

قوتل!فيحِصلاِلحمطليةمنفإن!مدرصمةإلىظج!أنركاأرىما

منبمدرصةأحمدوأخوهحامدأبوالتحتيوهكذا.،31(وقت!علىيمين!

للحديثيقودناوهذا،بالمونإلي!!ارافديئتمدكانتالتيالمهدذلكمدارس

النظامية.المدارسعن

النظامهة:المدارس-2

للسلطانوزير!كانوهذأ،الملكنظامإلىنسبةبالنظابةحميت

ألبأرسلانوفاةوبعد،صنواتكأسمدةخدمتهفيبتيحيثأرصلانألب

والفقه،باطديثنظاماهتم،والصيدالتخت،إلاالسلطانالملكنظاملبمن

ع!إذاحتىكاناورعشديدوكان،الصوفيةعلىالإنفاقماكثيروكان

علىدينارالف006سنويأينفقكان.فيهماهوجميععنأمسكالأذان

85صالماهرةافزالياعنكتابهفييزيالمقرعنالرةاسأحمد15أورد(1)

9صا)قاهوة-اءدالفزاليأبركنابهفيرفامح!د15أورد)3(
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الأوقافعيهاوو-فءنهاثرأكوقد،السنةمذهبلتأييدوذلك،المدارس

نيسابورفيالحلمتلقىةقد،الةزاليامامناكلالكبيرالفضلالمدارسولهذ.

.بفدادمدرصةفيالتدريسوتولى

الأكاذيبيزتلفونالذيناوشاةصممنيهرباْنللإنسمانأنى

ووزيرهالملكبينالايقاعلايستمايمونفكيف،وأخيهالاْخبايئللإيقاع

ظامينفقهاالتيالأموال)نهل!لمكقالىهومما،والملكالملكنظامبين

القسطنطينية،سورفيرايتهيىكزجيثأيقيم-التطيمفييحنون-ذلكفيالملك

تمد!الذفي)وجيوشك:الأخيرفأطبه،بذلكالملكنظامشماههـلمكفماقي

يةتهيلاو!وسذراعانطولهبيفعنككاف!وااحتثدوا)ذاللنوائب

واطور،المحاصيفيمستغرقونذلكفيوهـمذراع003الىعصماهامدى

الايل،جيشيسمىجيئمألكت2أوأنا.والطنبوروالمزمار،والملاهي

يدىبينصفوفأأزدام!مكلالليلجيوش!قامتليلآجيوشكنامتإذا

عاءلا!بالدأكفمالمحةالىومدوا،اْلسنغموأطلقوا،دموعهمفأرس!اربهم

وببركاتهم،تبيتونوبلعكاكأم،تميثونخفارتهمفيوجيوشكنتفأ،ولجيوشك

تأالكتابيذكرهوعا،وسمكتشماهملكفقبل(وقىزقونتمطرون

.!()485عامتوفيقدالملكنظام

المدارسهذهفيدرسالذ!شاليالةالامامسيرةسردالىلنمودوالآلىْ

(التاج)ييسفمنىوالص!فمِةبالتدل!اشتهرواأصاتذةيدعلىالمذكورة

تثإهدالأموقىك،الأبالموتأخذلقد.اما!إطرمونبمدفماصابىالذي

حماءفيابنهاكسبنوغ-الغزاليوالدةشهدت-إذالأبيتمناهماكان

العهد.ذلكفيعاليمركزأعىوتبوئهالجد

والنحوالصرفمز-مبمادىءطوسفي4تطممااكزالييكتفلم
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ارادبل،الاةةومبادىء،القرآنوحفظالفارسيةوالكة،!نالعرا

الشيخيدكل!ادرسحيثجرجانإلىطوسغمالرلذا،الاصتزادة

لط.يحمالاا

الةزاليوحياة،النفسيةالاتهح،وحوادثها،الداخليتماورهالمة!كرحياة

ت!د،فلا1،اخليةواطوادثالنفسيةباطالاتغنيجارفمسترتطور

"الممرةحبففسهفي-طبعأنودونمنهابستفيدأندونحادثةقي

تصدى،طوس!إلىجرجانمن،الاصلامحجة"عودةفحند.بالحلموالشغف

طلبولكنه،ممهكانمماوجردوه،اللصوصمنجماعةالطريقع!له

يئمرض!ماكانرغمهذاطلبهعلىمم!-ا،وظلالكتب)عادةففطمنهم

لماعهاهاجرتتنفمملاالكتبهذهاللصوصمسترحمأوقال،ظرمنله

عرفثأنكتدعي:كيفوقالخبيثلصةضحك،عالهاوسرفةتهاوكتا

وصله،علمبلاوبقيت،ممرفاهنفتجردتمنكأ%-ذناهاوقدعالا

فبالكتبمحتوياتجميعحفظطوسالىاتراليوص!،وعنساالكتب

الطريقعليهقطعلوعالهمنيتجردلاحتى،وذلكثلاثصنواتظرف

علىاطفظفيالاعتمادءليهعابواالنزاليانتقدواالذيئ)1(0ثانيهعصة

ولا،امنىايحفظكان)نه:وقاوا،عنهدا!منهناكلكن،الاستظهار

شبابهمنذعرفأنههو34LL1هذهمننحنمايهمنا،اللفظيس!تظهر

003.ا)علىشبومؤلفاتهطءتولذاالكتبقيمةالباكر

94مسافةعلىتقع(التينيسابور)إلىالغزاليذهبهـ.473عامفي

الديئضياء)اوقتذلكفيالحرمينلإماماتصلوهناك.!طوسغربيميل

الغزاليتاربخفيتحولمرحلةوهذه،سة!صْالنظاصهالمد(رئيسالىيني

التزال!.تالبف-الضلالمنالمنعذ(1)

-2%-
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مناليهيتعطشكالىْماكلالمدرسةهذهفيإمامناوجد)ذ،الفكرى

،باللاَلىءاليءاوالبحرالفهيىحالمدرسرئيسهافيووجد،المعرفةفنون

أخذتحتىالصحبةهـذ.فييفرطولم،اوفيرالكتره!اسحبةكلفحرص

اوحشةبأنيقولمنهناك:الأصاطينبينوفرقت،الكبيرالأستاذالمنية

نأملىيدلوصلناماكلولكن،والاستاذاكلمميذبينبقرنيمافرتقد

الأصتاذ.!اتحتىدامتالصحبة

وأصولهالمنطقدرسففها،الغزاليأيامأخصبكانتنيسابورفيهناك

للتأليف.ويهىءوأساليبهالجدلوتعمواختلافلأكاالف!صفةمناهجوعرف

الملىءالبحرالةزاليفقد-وبوفاتهالحرمينإمامتوفيهـ.478عامفي

نيسابور()منخرج-وهكذاالمعرفةصنوفجم!يمدهكانبالجوا!هـالذى

أما،ثلاثةالبناتمنولهمتزوجأالحإنذلكفيوكان،الملكنظامقاصد!

ولا.!484عاموفي.طفولتهفيالمنيةأخذتهفقد،بهيكنىالذيحامد

فيالإصلاميالعالمط!ةببغدادالنظاميةمدرصصتهفيالتدريسالملكنظام

.سنواتنهسالممسكرفيقضاهاالتيالمدةبذلكفت!ون،الشرف

-يجبسدىهكذاتذهبأنيمكن-ولاقص!رةالس!تسنواتخس

مبجلفيلسوفيهدرأنالممةولمنه!،اطدودأبمدإلىتستفلأن

التاريخغيرملاذلناماأمنهيستفيدأندونالطويلارمنهذاكالفزالي

صهليمانيقول؟،التاريىخولكن.غليلناويشنيينبئنالطاليهنلجأ

قاليالةتاريغفيفجوةوهذه،السؤالهذاعنالاجابةعنأمسكقد،دنيا

المربكةبالأ!ورمحوطقاليالةتاريخ)نه:يقولأنعلىزويمرحملت

فيوخلافبل،الزمنيوقىتيبها-نواتهتاريخفيالغموض!بمضف!اك
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الملكنظامأختارأقدأعلاهذكرناكا1()0،جابهاالتيالأماكنأصاء

يكونأنالمر-حؤقلذلدُ،ا)م!دذلكفيءدرسةلأكبررئيسأأةزاليا

بنظامحداعاالآراءومطارحةالمناقثةفيالفشة!ذهقضىقدإمامنا

الغزاليحصةبةوةافئ!نقدالملدُظإمأنالمؤكدومن،لاختيارهالملك

فياكزاليسبعو!ناك.ءيرهعلىوة!لىاخئارهلذا؟أدلتهوو!وح

الكتبمنالملمذلاثتحصيلفيا؟دصهإءدءقف!ث-رت!الفلسفةبحر

.،)2(بأسصتاذاصتعانةءيرمنامةالمطابمجرد

4عام tinبه-داالذيمال!ن،اطجمدءيأبغدادالامامهـهجر

،!رموقع!يومر!زالميشمنبحبوحهْفيلقدكانبغدادامنالخروج

يومئذيمإتهأتوكا،الثهـعيةبةتاواهواشقردروسهحلقاتتسمتاوقد

،وحلتطارىء؟رضخأةاْصيبإذكذلك.وإنهودعةطمأنينةحياة

فلاال!اماموجاةى،النراقعنلسانهع!ش-ى،ءريبةمج!ولةعلةبه

رطءولاالأطباءثةائهمنأيأس،وحتم،4هضهقوةممهوإطلت،يسفرؤه

طلته،!ردال!زالي،وتتابعالملمال!ما&هـ!قكروحلماذا"حيماتهفي

المدرمه"ملىأحمدأضاهأنابأند.اطجقا!دأبةدادغادر،اوقتذلكفي

ى-،لقوتهي!فيماإلاممه!ر-دفلميملمكهماكانكلوؤك،النظامية

لكن،بهحلالذيالمفاجىءاهـضا-ببوما،للةزالىِحدثمانمبملاالان

هـذاءنالةزالي!ر.ب.لتدادوهجرهاعزالهصببعن!زبرناأنيدفى

فإذاالدرتسفيتقيفيتةممرتثم8-رروثهقبلبهعلم!كأنهالتساؤل

واشثار،اباهطابومحركماباعثهابل،تالىاللةلوجهخالصةغيرس

499الةزالينظرفياروثي!ةكتابهفيدتاسليهانأورده(9) Y ; jAULJI

;r)الضلالمنالمنقذ.
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لمإنالناركلأشفيتقد،وأفيهارجرفضصفاعلىأفيفتيقنت،الصيت

الاصيارمقامكلبعدوأنامدةفيهأتفكرأزلفبم،الأحوالبتلافيأشتنل

العزموأحليومأالأحوالتلكومفارقةبغدادمناغروجكلالمزمأممم

طلبفيرغبةليتصدقلا،أخرىعنهوأؤخرر-د!فيهوأقدم،ومأ

الدنياشمواتفصارت.!لمةالثكلوة-ندعليماويحملإلابكرةالاَخرة

فبم،الرحيل،الرحيل:يناديني،الإيمإنومنادي،اقامالىبسلاسلهاتجاذبني

فيهأنتماوجميع،الطويلالسةربديكوبين،القليلإلاالصرمنيبق

تقماعلموانتستمد؟فتىللاَخرةالآنتستمدلمفإن،وتحهييلرياءوالمملالحبممن

الهربعلىاله!موينبرم،الداعيةتنب!ثذداثفمند؟تقطعفتىالملائقهذهالآن

ستةمنيبأزر%رةالاَودواعينياالدشهواتتجاذب"فيقىدد.مشر،)9(والفراروا

المضطريب2الذي"الة،ليفيثهاقهإلىالفزاليالتجأبمدهاأشهر

والأولادوالاْسحاب،والمال،الجاهعنالإعراف!علىفسهل،لمكا.إذا

أنحذر!الثامصفرنفسيفيأديروأنا،مكةالىالخروجعزموأظهرت

ساب!وه!ا،12ا:امباالمقامفيعزمىعلىالأصحابو-لمةاظليفةيطلع

نفسيةاثورةالسببيحيلو!والمنقذ-فيذكر-كالبغدادالغزاليزك

لايوافقكارادوفوالبارونل!ق.منهغىتجدبدةوقىعةعليهاستحوذت

تألايمكنالصوفيةفيبةالرخأنالىويذهب،هذاتمليلعلىالنزالي

بغداد:منلخروجهأساصيكداعبالذاتاطينذلكفياليهاينظر

حليبصرأنقبلالمتماف،المراحلهـذ.فيعيالغزاليأرىلا،ص

بهوأحاط،ص!باهفيصوفيبهعنياذوهو،صوفيأح!اطياةمسألة

ته-اقالمضدر(1)

.إصدراعين(3)
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للنصكمستمدأنثوؤهالجليمنكان،أظفارهنمومةمنذأتقياءأناس

أمص!تدريسهكر!يقىكحينتحولمنلهاتفقمايكنولم،والتأمل

تبتلبلاوقتذلاثفيللتصوفكاشفأيكنولم،-لمقيأشيئأبل،عقليأ

أتواطق؟سياسياظروجصمببأنيرىم!ررونالدلكن،11(.اليه

مناصبتق!حيثعهدهفيالسياسيةارر!اةعنبهيداًيكنلمالترالي

.عديدةصياسية

r-الفزالطايامدمشقحال

ذ!نناالىتتبادراطالكل،الشامفيليقيمبغدادالغزاليقىك

م!نةلهاكانهلأالثامفيالمقامالنزاليفضللماذا:الآتيا&ؤال

السهر:فيقولالتساؤلهذاعنيبنا2معاذظلد؟الميدذلكفيظصة

،موةورةميسورةةيهاوالمتصوفة،المتمبديئالزه!دحياةأنالشامعن

قامأنلهيسبقلمالةزاليأنصماولا،متوفرةوالاعت!فالعزلةوأصباب

بغداد،أعاقتهكاوالتصنيفالتمبدفيغاياتهعنتميقهعلائقدصئمقفي

،الآخرةطرتقمافينافمةليستأنهاأخيرلملهظهرعلائقيهايربطهحيث

واالعصوف،)12.المبادة:المميقهواهالىالانقطاعوبينبينهتحولعلائق

الزماتذلكفيفتغرقهـوالرحلة948محرمافيبغدادالة!اليغادر

هـ948صفر15بميدأوقبيلدمشققددخلاذنفيكون،يومأ04

وكان،والمةرباكسقفيالصيتذائمةالمثهامكانتسابقأذكرناكا

9صزءقيء،دلقىجمةالةزاليءنكتابهنيكارادوفوديالبارون(9)

3815م-.9691لميلاد.التاسمةالمئويةاككرىفيدصشقفيالنزاليمهر-ان(2)

AL!,خالدطال )r LA
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الجاهليةفيهذ.لشهرخهاالإصملاميا!المأطرافأربمةمنبقصدونهاالناس

.الإصملامفيوالممرفةالحلمينابيعأ!منينبوعأول!سنها،والاصلام

والتفسيرواطديثالقراءةسماولاكافةفروعهفيالملمطاليقبلةف!نت

.)1(والفقه

عقيلتيلأنشأنهارفععلىواسترواالشامإلىالسلجوقيونوطء

الاْموىالمسجدبناء)عادةفيهافىهمم!بهرأومن،الأكثريةاعتقادتوافق

بثلاثةدمشقدخولمقبلأي!463عاموتهدماحترققدكاتالذى

وسيايي،عرافينشاطحركأجرتدصئمقفيالشاليوجودوأثناء.أعوام

الديني،التراثإلىمنعرفأكانهواهلأناهمامهذلكيحيركليكنلملكنه

المنقذفيذلكعنيجيبنا؟ة؟!اأيامهقضىوكيفانتباههاسترعىالذيمالكن

العزلة،الاليلاشغلصشتينمنقريبأ-دمشقفيأي-ةيهاوأقت5

الأخلاقوتهذيب،النةسبتزكيةاشتغالاَ،والجاهدة،وارياضة،والخلوة

وتكلةوول،الصوفيةعبممنحصلتهءتحالىاللةلذكر،القلبوتصفية

مث!:دمثقفيمتمددةوهيالزيارةأمكنةإلىيترددكاننفسهلتزكية

فيابراهيمومقام،اربوةفيعيسىومهد،قاسيونفيجبريلكهف

الغزالياعتكفدمشقوفي.والشهداءوالتابمينالصحابةوقبور،برزة

اعتكفالتيالزاويةقئالولا،الأموىالجامعمنالغر!مةالمنارةفي

المقدسبيتالىالغزاليرحلدمشقبمد،.الغزاليةالزاوية"تسمىبها

الزمن.منفزةفيهوأقام

والمدينة،مكةبركاتمنوالاستمداد،اطجفريضةفيتحركتثم"

ن)الكتاببمضيقول،.والسلامالصلاةعليهتعالىالةرسولوزيارة

م,,9Nالغزاليجانر3في-مهاذخالدمقالمنمستقاةا)فقرةهذه(9)

2-لغزاليا-17-
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صشد!لانجدالمنقذة!أولكن،الاصكندريةفيوأقاممصروصلالةزالي

الأقل.علىا!ذكرل!نالاسكندويةزاراذو،الاعتقادلذا

بهالعزلةف!شت...اوطنالىالأطفالودعواتالهممجذبتني"ثم

أوقاتفيالااطالليلايصفووكان،الذكروتصفيةاظلوةكلحرصأإضأأ

.،11(سنينعشرمقدارذلككلود"ت...متفرقة

وقدالةسادرأىواوحدةالضسكويطلبيتمبدالغزاليكانبينما

العزلةعنبالخروجنفسهفحدثتهبالمقائد،يو؟ىالشركادوأن،استشرى

الابزمانيتملا"ذلكأنرأىأنيبثلمولكنه،اطقالىالخلقودعوة

بالاصترارعلىالةوبينبينيفترخصت،قاهيمتدفيوصلطان،مساعد

)جةعلىمباركزصأخذهمأخذوهـذا،الحق)ظهارعنتمللآالعزلة

القتالعلىالجنوديحضونالغربفيالنساككانبينمايقول)ذ(الإسلام

قابمأ،متروبأال!زاليكان-الصليبيةاطروبأثناء-المشرقفي

أخرىناحيةمنذلكالىينظربورديلكن،حولهيجرىلمالايكترث

كان،الاصلاملمهاجمةيتأهوتالغربفيالصليبمايونكانبينما:فيقول

الاسلامي.لدفيرو-يأبطلأي!ونلأنيهأالفزالي

ولكن،ثانيةعيةئهاللتدريسنيسمابورالىعاد!994عامسفي

الجا.بكسبالذيالمبمينشركانالأولىالمرةففي،المرتينبينماشيتان

مسجدثصئمق،فيقضاهاالتيالدةؤلمكطولوبمد-الثانيةالمرةفيأما

نأطبيميأ-كانالحرامالةبيتوفي،القدسفيالصخرةمسجدوفي

ويمرفالجاهيتركبهالذيهالعلم)ىيدعوفأ!بح.المالىنظرتهنتغير

.،الجاهرتبةسقوطبه

)9(المنعذ.
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الفزالطوفاة-،

دار.صرواروبئىيبرحهاولمطوسالىالةزاليهـعاد305ء-ام

وافتهحتىويعظيدرسكذأكوبقي،لا!وفيةومأوىلفقهاءمدرسة

(:1111كردي!ههـ.505)الثانية-ادى14الاثنينيومصبيحةالمنية

أخ-أ!دقال5:،الىاتعندالئبات"كتابفي:الجوزيافيافرجأبوقال

طمدو!لىأبوأخيتو!أالمبحوقتالاثينيومكانلما:-للامام

وطاعةحمصأوقالعينيهكلوو!مهوقبلىفأخذه،بالكفنعلي:وقال

..الإصمةار.قبلوماتالقبلةواصتقبلمدرجليهثم،الملكعلىلد-ول

طفلآلايزالو!وتوفيقدكانطمرأولده)نحيث،ابئتإلايمقبولم

عر!توقد.الدنيويةالأمورفيأحدأيباسطوماكان-ضابقأأوردناكا-

دينهبهيصونالذيبالقدرواكتةىعنهاوأعرض،قىلم!افاأموالعليه

.)9!،ءيرهمنمنالاْولسؤالاتهرضإلىممهولا!تاج

الثطءرقبرمنقر!باْاط!نشرقيالطابرانمقبرةفيالنزاليودفن

مجدمنالفارصه"يئللأهـ4اكانمعلىشاهدأكانالذي،الشهيرالفردو!ي

الاصهلام-بم"بررهجاءمنكأدتحونأنشاليلاكةقدروكذلاث،قديم

.)2(،الديئوزيئ

الأجزاءهـمفقةديبورقالكاالةزالىِحياةأتتقدمع!تتنتج

،بدأتحهثالت!تكاءلمةداوْةو!ي،جميلآاتصالاً؟خرهاأولهايتصل

حياته،وبداْؤ؟ا)بوتوأسظرهطوانهبمدإي!!وعادطوسفيولدلتد

ومرثصد.كعلموأنهاها،وعصشدكعبمالمملية

14299)ثاهرة52ص،اليالفزءدحاأبو"كتابفيرفاع!ولأوردها(1)

عىةريهأبوالهادي.بدكرجمة-بورهـيتأليف-الاصلاآفيالفلفة!ربخ(2)

11N3891رة5الفا
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نيلماافضَلا

في!إفَ!إلي!ةفّقاالمجاةا

صض

:الفزافيهالذ!لىءاشالعصر1

التيالأ!ولبوضوحلنايبينلأنه!به!نالأهميةمنالمصرأ-لراسة

افيهوالانسانإنحيث.بصددهفرقالذيالمة!رنظروجهة!ونت

نألابدعصرهفياطوادثمجاريعند.الابزحاولامه!$1;،بي!ط

ممالمصرودرس،فكرهت!ويئفيالكبيرتأثيرهالمصرلهذايكون

الدكتورلكن.اطياةفيال!تبنظروجهةكونتالتيالأصولكفة

بجسمهعصرهوفيقومهفييعيشمنالناسمناْنالىيذهبمباردُز!

بذلاثيمنيالدكتوراْنأرى.-اصروهبهبمايحسفلايحسلابروحه

الصليبية.الحروبصدفيس!كنأيحركلمالذيالفزالي

اْقولأنأودالآنولكني.بمدفماالموضوعهذابحثإلىصشمود

بجسمهعصرهفييبشاْنهكلأكيددليللحصرهالازساننقدمجبردبأن

وصملو)لقدلاضعوريأ.انالاففكرفييدخلالمصروتأثير.وبروحه

كائنأسيرتهفيتأثيرأالرجللمصرأنإلىاْبحاثهمفيالمصريونالمؤرخون

5)1(ماكان

1699رصئمق،59صدا-وطفىءصرعتولدالةا!.1691لياالفزر%امهر(1)

1حميمخاَ-12-01لحم!1

1و!!لأث!!ما
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بالتطوراتحافل-أعلامهمناكزاليكانحيث-لاث!رةالخامسالقرن

الس!لياسية.واطوادثوالأحداث.الثقافيةلتماوراتوا،الاجتماعية

شتى،وءقالات،ومذاهب،وعقالدآراءال!زاليع!رفياصمارعتلقد

واطاصةالسياصةالأمرفيبينجمحتماومنها،أشهلمتهاقدادياصةماكانتمنها

مذهببهموتقوى،التركانمنالحنفيونالسلجوقيونظهرعصرهفني

المذهب-الثمافحيةالبلادمنخرا-انكازتكورةبأنعالأ-حنيفةأبيالإمام

الىالشافعيالطوسياطسنالملكنظامالديئقوامارزيردفعاموهذا

منالكبرىلإميةالاسالمدنبإنلقبهإلىنسبةالنظاميةالمدارسانشاء

أدركتالشافميةالأيثهريةنصرفيالملكيظاموحرغ،السلجوقيكةالمملكة

أيامئذ.لهاالمباسييناظلفاء!بهساندةالتوفيق

طسرولقد942!،طمبكطغرل!والسلجوقيةالولةمؤصمس

السلجوقيةالمشيرةوانقسمتالكبرىالسلجوقيةالولةملوكأكزالفزالي

:بيوتاتخسةالى

الحظمى.-السلاجة-ةا

ال!برى.السلاجقة-2

.كرمانسلاجقة-3

.وكردصقانالحراقسلاجقة-4

صوربا.-صلاجفة5

تاصمستء*وفيالس!لمجوقيةالولةعقدواصطةأرسلانألبوكان

النظامية.المدارس

وأقصرقونيةفيالرومبلادإلىامندحتىاتسعالسلاجقة-سلطانب

هذاللتنافسونتيجة،بالفاطممِنالسلجوقيةالدولةتصطدمأنطبيميأوكان

-22-
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زحفوهكذاالإفرنجمنالمساعدةلطلبسمانحةفرصةأنهااروموجد

مدنمنالمسالينبلدان!الاصتيلاءفيوأخذوا،الدفي3باالصليبيون

.مهـ0947901عامالغرببواديارهاامارةهيأسسوهاامارةوأولآصيا

الأزمةتلكبثي?نالةزاليينبئنالملماذانتساءلأنبنايجدرهـنا

عجبأيقضى؟فالإنسانا)صليبيةاطروبابتدأتحينالمس!ونعاناهاالتي

مسلم:يقولأن-ثتغرجلمن

ويوْلفيكفرهة،بالج!مهملابالروحهوإنماالآخرةفيالخلودإن

الاسلامويرى،بالفناءمهددفيمممادل!نيرىثم،رأيهتفنيدفيالكتب

الاصلامىاوللمبقاعمنة5كرواصمةبقمةفيللا-تئصالمعرضأنفسهفي

ذلكتمليلوفي،بكلمةفاهيفتحولالإشمارةيدهيرغفلا،كا،العالموفي

)1(:عاملينإلىوبمودصممبأوليس:فروخعرالد!وريقول

كانتمرضهوطبيمة،مريضألايزالكانالنزاليأن:الاْولالطمل

بمالآمالا!قلةالمريضفي،وقئاقالتبمة!لكلامةاالمريضنفقد

نفسه.ظرجفييلرر

طمة،الصوفيةموقفالىفروخالدكتورفيردهالثانيالماملأما

وحركأ،التصوفسبيلسلودُملىنفصهوطدقدكانشاليالةانحيث

المتصوفةجميعوقفوقد،الصليبيةاطروبأثناهفيناشطةكانتالتصوف

كانتاطروبتلكأنيتقدونكانوااضمقيل،ءهـيبأهادئأموقفأمنها

والمحاصى.الذنوبمن!مماصلفعلىلا!س!!نعقابأ

الفتناذكاةتيرامامكلتكنلمالمصرذلا!افيالدينيةواطالة--

592صفروخممررsالدمقال-6191مثقفياليمهرجا!"9()
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منحقبةمنهاخلتوقالا،يعةوالثالحنالجةبينبغدادفيباسشرارتشتمل

الماديةواظسارةكئيرةالبشريةضحاياهاوكانت،العصرذلاثفيا)تاريخحقب

اطنابلةبينكبرىفتنةوقحت-يثهـ.946عامفيخاصةأيضآكبيرة

والأشرية.

بيناوقتذلاصافيورتحكةكانتالتياطالةشدةكليدلهذاص

ويثديناصرهمحينإذهبيتم!بمفكركلجملع!وهذا،المذا!ب

.بأزره

الاْعىاءفيالمكرمنشيءمعالسذاجةا)مصرذلككليغلبوكان

الملكنظامبوصية)1(مباركزيرعليهافيستث.دالسذاجةأما،والمالاء

منالنيسابوريموةقالامامكان5،الساسةمنلخلفهؤكهاالذي

لذلك...الخسينعلىنيفوقدمهبأمبجلآخراصمانعالاءجلة

ذلككللأقرأالفقيهالصمدعبدمعنيسابورالىطوسبلدةمنأبىوجهني

أهلبايئالسائدةالحقيدةأنمباركالدكتوريحشتفي.،الجليلالأصشاذ

الغايةوبلغفيهانبغالحربيةالح!لومعليهقرأمنكلأنالزمانذلك

الغزالي:فيوضحهالطاءمكرأما.اشاءوا4والنمهالجاهاليهوانساق

قالؤنعنظرجةكماتوبلمفيقطحوالثبالطامات-اوعاظاْي-فاشصتغ!ا"

ختلفيينحصرالأ.راءكانومكر.21(،للأغرابطلباًوالمقلالشرع

الديئ.باسماطهـوبإلىوجر!الحامة

هنادُكانأظمعلاكمبممحبة،الممرذلكفيإءالم!طلمبيكنولمد-

02عرمباركز-لي-النزاليعندالأتلاق(9)

،.هصالثالثابزء-الدبئإ!:ا?دم(3)
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،ارؤصاءإلىللزلفىوصيلىمنهيتخذونكانوابل،دائبةعاليةحرغ

وطلبالرؤصاءإلىالتزلفمنالمصرصنةكليخرجلمنفس!"والغزالي

كلدوقىدالملكنظامإلىسىكيفشماهدنا،وقدعند!والشهرةالجاه

ليسذللث!،وباعئهالدفيعنلادفاععاليأ-وتهورفع،وعبم،مجالسه

أحدقتوقد،الملائقفيشغمسأنافإذاأمماليلاحظتثم"تصالىاللةوجه

أنافإذا،والتمليمالتدريسوأحسنها،أعاليولاحظت،اطوانبمنبي

تفكرتثم،الآخرةطربقفيولانافمة،مهمةغيرءا*ومعلىمفلؤيها

ومحركهاباعمهاإل،تحالىاللةوجهخالمهذغيرهينإذاالتدريمىنيتيفي

الصيت،وانتمثإرالحياةطلب

لأنهمإل(الطاءعيوتلسواد)ي!كألمهذاارؤساءوكرم

هـوكانالدينلأن،إءالم!مؤازرةإلىبحاجة--كانواالرؤصاءأي-

وهكذا،آخرودكمالثصرح!قامةاوقتذلكفياوحيدةاوصيك

لتمليم،ونيسابوربغدادفيالمدارس-افترةاتلكح!م-ا)سلا-قةأنشأ

فيالاْكبرالفضدصاحبوكان،صمطيايئكانوالأنهم،السنةأهلمبادىء

قوىوعط.)1(الصوفيةب2المكنظاموكان،الملكنظام!وذلك

لهمافيلاحقدأنهماذكرناإلىبالاضافةأيضأواطءمالطاءبينالصلة

فيوهدد!،را-خهموأ-بق،مضجممأتضمث!ركواحدعدوالأنق

الدفيرجالرأيناانعجبفلا،وا(*شلةالفلا-فة!،ودولغمدثخالم

وجههم،فيصلاحهيثكركلواوولةالفلاسهفةكليت!مروتواط!م

عفنتجوفد،بالقبمطاردو!الدفيورجال،السيفثمهـوافاط!م

مفوجهفييشهرهصلاحأوالزندتةالكفرمناتخذالثهبأنذلك

61سءباردًزعكطد.-النزاليعندالأخلاق(9)

-25-http://www.al-maktabeh.com



أنفسمعلىالمالاءوخثيال!فةسوفمافراجتوالباحئينالمالاءمنشاء

(امثلةجولدزير)ذكروقد.اا(صدور!فيآراء!ي!ضمونفراحوا

فإذا،.(ا!ونافيالتراث)علتابهفيقائلآوعلقالنوعهذافي،كثيرة

قعالكثيرفيأنكيفنفهمأنالسهلفنالنحوهذاكلاطالكان

الفلسفيةثراساتهمعلىقناعأيلبسونالسممةكانواحسنعلىيحر!ونكانوا

السممةاطسنةالح!ممنخر2علمصتارتحتبهااشقفالهممظهريئ

.!436التوق(الطيببئعليبئحمد)!ولهذامثالوأوضح

زمانهأهلخثيأنهإلاالأوائلصمبملمعالمأامامأكاناْنهفيذكرون

صورةفيمذهبهفأخرج،الفيلسوفبمظ!ثر،صراحةالظهوريشأفلم

عصرهفيالسنةأهلرضىعلىصاشةذلكمعقكنلمالتيالصميةالمذاهب

ة2الصرالفلسفةمنضار!أقل،طلصكلكانتولثَنها،الأخرىس

ه،إيلاميةقىبةعلىنمتالأقلعلىلأنها

تمكانتالتيروحهمنخيفةفأوجس.المصربذلكتأفىوالغؤالي

نلا!هماوهذا،افلاصفةوالمسفةبالةيتصلىأننفسهتحدثهمنبالكفركل

المناطفةأمثلةاستبدلالمنطقيةمؤلفاتهفيإنهحيث.مؤلفاتهفيبوضوح

لاحظؤدإنهفيةولذلاثمناْبمدالى،دنيا،ويذهـب.فقهةبأمثلة

ادعىبلفقهةأمثلةضوبكللالنطقبالنصبةأمرهيقتصرلمالغزاليأن

)ولكن:أيضأ)صلاعيعلمهوبل،صرفأفلسفيأعالأليسالمنطقأن

نسميهالذيالأصلوإنما-الفلاسفةيمني-بهمنحصوصأليسالمنطق

.،تهويلآعبارتهفغيروا،النظركتابالكلمفنفي

79صدنياسلمان-الفزالينظرنياطثيط(9)
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فهو،:اك-،فىالمتردالمصرروحمسطيرةالغزالي؟طءذلاثمو

هام5،:الفلاسفهْمقاصد8آخركتابهفيقولهبدليلممهالمصريخاطب

مذهبه.تقديم!نهاغسضييكنولم،التمليمأهلمنرفهقيحقصقي

أعني)ياك"العرببقولكأ!ثم،.وأمذلكمنأحمىغرضيبل

.،طرةياواحممى

وجمودوءصبية،لفريقوعصبيةبجمودالمصرذلكروحتفثلكانت

منليخففاطيلشتىممموسلكجميمأ،الغزاليةلاطفم،فريقعلى

،تناسب!مالتيالألفاظالاسلاميلالنطقيخترعفهو،شرور!وليتفادى،عصيتهم

ذلككل.المنطقملىالقرآنويطبق،القرآنعلىاكطقيطه-قوهو

ليتهممباركزصيأتيذلئهكلبمد.الثاؤاكهـدالمصرروحمسايىة

.؟الابروحهبجسمهء!رهفييهيشأنهالشالي

هـالثصخصهةوثكافتهعصر.فيالثقافيةالحياة-2

فبالاضافة،نحتلفةثقافيةاؤؤاتيخضعال!زاليأيامالاسلاميالحالمكان

و2راه،واطديث،بالقرآنيفثلالذيالأسيلالاسلاميالعضمرالى

على،رداء!فلمعنحتلفةثقافيةتياراتهناككانت،والفقهاء،الصهحابة

وكان،أ!اًالتياراتهذهأكثرمناليونانيةالثقافةولمل،السالينتةممير

ومع.الأخرىالثقافاتبقيةمعالاصلامقبلاليونانيةالئقافةاختلاصامن

الاْف!طينيةظهرتأنالمسيحيبالأسربالطبيمةوراءمابفكرةاصمطباغيا

الئالثالقرنفيوذلك،الهدثةالاْفلوطيفيةاستممالهاأو؟صصاعالجديدة

فلا.منهاسصوفياوخاعمةالاصلاميالفاكرعلىكبيرأزلهاوكانلليلاد،

الصوفي،8المذهبعلىتأثيرهلشدةالمذهبهذاعنؤصيرةمنكامةاذنبد

بحد.فماإمامنااتبعهالذي
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ثة8د14طيد"فلولأا-ا

ايقول:إلىت!زعو!و،ممندريةالاسفيماظهراْولالمذهبهذاظ!ثر

لابدبل،لنةسهيو-دلموإنه،التحولدائم،الظواهركثيرالمالمهذاإن

،الحقوللاتدركهواحدعنهصدرالذيوإن،وجودهصابقةعلةمن

العقلهوالىاحدمنانبثقسْيءواْول،الأذهانحقيقتهكنهولاتبلغ

خرجت-الحالمنفسأي-الأولىالنفسهذهومنأ-الحانفسانبثقت-

ا؟زذةالنفوسانبثافإناْفكطينويقول،بالطبيمةأف!طينادعاهلمانيةففس

وهيصلي!وءوالمادة،مركزهمنالضوءكانبثاقهوالمالمففسعن

درجاتأشدوالحدم،العدمعنعبارةالثرورلاْنهاوسببالتمددمصدر

خطوةوأول،المادةربقةمنالتحرراطياةوغاية،الثرهووالنقصالنقص

الثانية--واظماوةواطواسابمسلطانمنالتخلصاالمحررلذلك

التفكيرةوقانفساتسهوأنفاليالثالثةالخماوةأما،والفلسفةالفكرهى

لالهاماللةفيالفناءهي،اَلأخيرةاللقانةأو،ال!نيالعلمأو،الصرفةإلى

.التصوفأوجوذلكجدوالىوالغيابوالذهول

الحقلدوركانالأولال!ر:الثالثالمباسيالعمرفيالةزاليوظهر

ومحاولةالتطبيقدوركانالثانيوالمصر،والتجديدوالاستحداث،والتوسع

.الكنديالدورهذااْعلاماْكبرمنوكان.والديئالفلسفةبايئالتقريب

الغضبدورةجديدةدورةظهرتففيهالغزاليعصرالثالثاممراأما

منلههيأت،روحية!وفيةإلمشأةفي!االةزاليتأؤوقد،الفلسفةعلىل!ين

ماسبقهكل4دراسهإلىبهفنهزعت،والتكوفياوراثةمنلهوتاْتت،البيئة

-ئاليمجو!رالىروصانيتهبهعادتثج،أصحابهاوأقوالالفلسفةمن
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.11(تهذاالاسلام

الفلسفةعنمتأخرأطءفقدالاص!ميالمالمعلىالهندية4الفلسةأ!أما

التفكيرفيLتأثيرهـمايبدوأكثروكان،لاثجرةالئالثالقرنأواخرفياليونانية

ظس!فةتأثيرإقلولم،الروحيالفناءبفكرةالمف!رونتأفىحيث،الصوفي

الثيميةالعقائدفيآلمار!ماتظهرواْكثر،الهنودفلسفةتأثيرعنالفرس

.الامامجمهدفياللةحلولوفي،لاللكالإلهىاطقفيالمتطرفة

الفزالطءصرفيسادتاليافامةوا)فلسةيةالماليةالنزعات-ب

ازاءها:وءوقفه

وردودهانتقاداتهمنتسبملممتمددةفرقاليالت!عصرفيصادت

ذكرهابالفابمكا!يالفرقهذه.قولاًقولآأقوالهايهـفندف!ن،المفممة

.(الضلالمنالمنقذ)كتابهفي

عقلته.فىفحصلتهالكلامبملمابتدأتإنيثم":يقولالكلمعبم-ا

علممةص!ودماهوإذن،بمقصوديوافغير"بكلةصودهوافيأعالأفصادت

الكلامءلممقصودبأن:يقولإذبنفسهالغزاليعنهيبنا2ماهذاأال!لإم

ءنها،البدءةأ!لى-توبشوذب،أهلهاكلالسنةأهلعقائدحفظهو

ا)حثيرفيلاثكمجالآووجد،نظرهفيضحيفةبدتالمتكلمينأدلةاْنغير

،خصوء؟ممنتسلوهامقدماتعلىذلكفياعتمدواول!نهم.."آراحمهممن

القرآنمنالقبولمجردأوالأمةاجماعأوالتقليدإما،فلميحهاالىوأخطر!

أش!وهكنتالذيلدائيولا،كافي(حتيفيالكلاميكنفلم..والأخبار.

ا."اهرة31محماداالفزالي،كتابفيرف!ء!ردفرأ-د9)
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ا-تضراجفيكان)نماخوضمأكثرأنالغزالييرىلذلك،)1(شافيأ

حقفيالنفعقلي!وهذا":مسالاخهمبلوازمومؤاخذاضهماظصوممناقضات

صاميعلىعرفهكاالكلاموعبم،أصيلآشيئأالضرورياتسوىلايسلممن

والة!الي،)2(العقليةبالأدلةالايماؤ!يةالمقائدعناطجاجعلمهو"النشار

الىيسارعولىْالذفي-الكلامعالاءأي-المق!فيهؤلاءوصففيلايتردد

روحعنجد!بميدونبأنهم،أئمغغيرأئمةيق!دونالذفيإخواخهمتكفير

الذيالإمامعصمةيحتقدونلأخهمأقربالكفرالىمبل،الاسلام

اخاساو!ونةسهاك!الي؟قص!ودوافغيرذاتهبحدوالتهلميد،يق!ونه

اليقيني.الحبمالىالطريق

منافراغبعداتدأت)نيثم،:الفلاصفةمذهبهدممحاولة-3

فلمالاصلامع!اءإلىالنؤاليتوجهولقد.،الفلسفةبملم...ال!كلامعلم

الفلاسفة-كلاردالىأي-.ذلكالىهتهصرفقدفمأحد!يجد

ستهمفيءبىفبم،الفلاس!ةباردعلىاشتفلواحيثالمتكلهينالىوتوجه

الجد-إعدعن5فث،رإد،والفالتناقضظاهرةمبددةممقدةكاتالا"

بأستاذاستمانةتكرمنالعةالممابم!ردالكتبمنالحلمذلكتحصيلفي

التقليد،حمجالىاركونمنلايبرؤونالغزالينظرفيوالفلاسفة.،ومبم

وما،ا!ونانافلا-فة!نتقليدأالاسلامفلاسفةعنأخذهماذلكودليل

.ديغموروحلاتتفقباطلةممتقداتمنآراءمبهمزجوا

ثلاثةالىالفلاصفةالةزالي!نف:لالفلاص!ةالنزاليقصفيف-3

7(ألمنقذ:ص?)

.الطهرة3سالنفمارصاميعليد.-الاسلامفيالفل!ميالفكردأة)2(
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هي:أقسام

وجوثهوأنكرتالمحةجحدتالتيالفئةتلكهـي:الدهريون-ا

بقدموقاوا،بنفسهوجدقد،مدبرصانعمنلهليسالحالمأنزاممة

.قدرهحقاللةقدرواماالزنادقةلمهؤلاء،اطيوانيةنواعالأ

الحيوانعجائبوفي،الطبيمةعالمفيالب!ثأكزوا:الطبيميون-2

الآخرةوأنكرواتمود،ولاوتالنفسأنإلىوذهبواتشريحهافيوالنبات

الطبيمة،فيبحضملكثرةوهؤلاء،باللةيمترفونول!خهم،والعقابوالثواب

غوتالنفسأنالىفذهبوا..اطيوان.قوىفيعظيمتأثيرعندمظهر

،واطسابوالقيامة،والنارالجنةوأفكرواف!حد!وا،تودولا

الايمانهوالايمانأصللأنزنادقةأيضأوهؤلاءثوابللطاعةعندميبقفلم

تعالىباللةوآمنواالآخراليومجدواوهؤلاء،الآخرواليوموبالرسولبالة

.)1(وبصفاته

علىارلووقد،وأرسماو،كسقراطالمتأخرونو!:الإلهيون-3

رذائلمنأيضأاستبقواأن!مإلاأظاحمعنوكشفوا،والمابيميينالدهريين

متفلسفةمن!تبميموتكفيرتكفير!فوجب،منهالاثزوعيوفقوالمبقاياكفر!

وأمئالهم.والفارابيسيناكابئ،الاصلام

فلاصفةكلالغزاليينكرهكانالذياليء،بأن:يقول3قامحمود

فيالقدماءتقليدفيمسل!مهـوصيناوافيالفارابأمثالمنالاسلام

والهندصةاطسابفيهؤلاءعلومصحةمنرأوهماعلىاعمادأالدينيةالمسائل

الهاديمبددرجمة-الأسلامفيالفلفه!ريخكتابهفيدىبورذلكذكر()1

.ريدةأد

المنلذ+(2)
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.،ننيأولإئبات8الدفيلهايتعرضلمالتيالمكممنوغير!(والفلك

الاسلامفلاسفةتقليدمنيبرألمنفسهالغزاليان5:ليقولقاسمويستطرد

تاحيثسيناابنارئيستقليدولاسمامنمق!ونبأنهمو!ف!الذفي

وها:ظصةبصفةعالجهمامسألتإنفيواضحةتبلوألمذاهبهذهرواصببمض

قاسمويورد،الفيضبنظريةالمرتبطتينالاستراقيةوالمعرفة،النةسمسألة5

.19(صينا)بنآراءع!الغزالياعمادلحبتوأمثلةنصوصأ

!!!ي

مذهبفيو"خقليدالهةل-الضزاليم!ر-انفي،قاصمعورمحافرةمن(9)

\?96ثطد!،الفزالي
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لثقمالفقتلاا

لخزالمبانِحدالشّكّ

الغؤالي:هوْلفاتأ-

بأءجرو!فولذلك،انتاجأالحالم!تابأكثرمنا)فزالييمد

)دريسبئوحمد،الاْنبياءأميراللهعبدفيحمدهزويرفقال،الكتاب

،)1(ال!كابأميرالغزاليحامدبنحمدبئو-د،الإيمانأميرالثافمي

!ؤلفوبينصغيرةرصمالةفيذوىبإنما004كلتربوجدأكثيرةوكتبه

الديئ،)حيا?لمومهكتابمثل

ولكن،هذابحثنافيءلإقةلهاوالتيكتبهأ!عناطديثسنوجزلذلك

ملاحظاتوبمفىالتأليففي!خ!جهعنموجزةكةمنبدلاذلكةهل

كتبه.على

إصلاحفيالخطابياتكلالاعمادالتأليففيال!!اليخطةبهتخازما

فيوردمابذكريبدأالفضائلمنفضيلةعنيتكلمحينفهو،القرب

زويرعن،03صاةزالياصىيرة،كنابةيماءكانيماممر1عبدأورده(.)

979!ر،واللألىهأصالفو،
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الأخبار،ثم،الأطديثمنعنهاماجاءبسردويمقب،الآياتمنفضلها

علىتستوليالتيوالح!ياتالقصصذكرفيذلكبمدوينمالمقالآلمار،ثم

.القارىءقلب

الذيالذهبأولاَفيثرح،تقريبأالخطةففساتبعفقدكتبهوفي

ت):قيلومما؟وضوحوجمكلةقما"نقطةعليهارديحاولثم،نقدهيريد

الغزاليأنالرءليخيلحتىأةوى!جاضاصمحججيدعمكانالغزالي

مقاصد"كتابيهفيجليوا!حوهذا،نقدهايريدالتيالفكلةعنيدافع

!ميلعلىنورلهماالآنولنف!م":يقوللنسممه،الفلاسفة،وخ!افتالفلاصفة

فرغناإذاحتى،والفاسدالصحيحعنبحثغير،منمرسلآمهملآاط!ية

،.الفلاصفةتهافتنسميهأننودكتابفيوتثمير!جد!لةاستأنفنامنه

اظيالعلىهإقبالوهيالشاليمؤلفاتبهاتمتازأخرىخطيرةميزة3

.القلوبوتمتعالحقولتخلببديعةفنيةبطريقة!قويفحفهو

وءزارتهالانتاجتنوعهىكتبهفيالنظرتلفتالتييزاتالمهومن"

اهالهوعدمبكتبهالةزاليتصلقشدةعلىيدلناوه!اكتبهإلىوالاصالة

منيمرفالمزاليماكتبه)ن:دنياسلمانقالولذلك،مهاشيئأ

حتىالغزاليكتبمنكتابأتقرأأنظبثولا؟عنهكتبعاأكثركتبه

تمردونكتبهمنلكتابمناسبةلايدعلاْنه،كتبهأحماءمنجملىتعرف

بأنبالبحفىماحداوهذا11(عليهويحيلالكتابذلا!االىفيهايشيرأن

الأخرىكتبهفيذكرهعدمإليهالكتابنسبةفيالشكأصبابمنيمتبر

وات،،وجملاقدسمعارج8لكتابباك!مبةبالاسيوسحظهمالا،هذا

79صدنياصلإن-الي"نزنظرفياطقيقه(؟)
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)1(.ةيهيثمك

ومراعاة،التعقيدعنوالبمد،العبارةصهولةالةزاليأسلبكلويفلب+

أعالممبأنأعالجمفإني،الخواص!أما...،،فياطبملمنالمقليةالمرتة

.والصنف..قربكلاظوففيرتفع،بهاوزنوكيفية،القسطالميزان

لفهمفطنةلهمليسالذيئ!وهوْلاء،الهوامجميعو!البلى:افافي

هؤلاءفأدعو...الطلبداعيةلهمفليسفطنةلهمكانتو)نالحقائق

الشغبأهلوادعوا،باط!عةالبصيرةأهلأدعوكا،بالموعظةافهالى

...بالجادلة

الىبالتلطفأدعو!فإفيالجدلأهلولم،الثالثوالصنف...

وأجادلأرفقولكن،أعنفمولاعلإمأتصبألابالتلطفوأعني.اطق

)!(ورصهولهاللةأص،وكذلكأ-قهيبالتي

فالشاهد،التكرارتقدمماإلىبالاضافةايضأالغزاليقيكلويغلب

عندالقارىءيجهل:او!ياغتهبنصهالمتمددةالكتبفييحكيهالمثالأو

كررهاقدتامةفصولفهناكا*زاليأفهيدركمباثرةالثافيالكتابقراءة

عجبولاكتبهفيالدينيةاكواهدمنالةزاليأكئرولقد.كتبعدةفي

،؟الاسلام"حجة!واْليسذلاثفي

قدالغزاليأنإلىبدويارحمنعبدومغالكتاببمضذهبوقد

حينه.ةيذلكوسنوردالإونانيةالمصادربمفىعلىكتبهتأليففياعتهد

ارمني:قىذبهاحسبالتراليلأمكتبعرضيليوفما

87ص"بدمجيه،كتابعن36صالةزاليصيرةفيعمانال!كريمعبدأورد.(1)
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الفلاسفة4ا-!افت

4عامكتبهوقد AAقىاعدونو!و،وأخطرهاكتبهأشهرهـوهذا

واعترافاتغزيرةمادة!يه،)9(اوسطىالقرونفيالفلسفهتالكتبأ!من

كارادوفوالبارونيقولمتعددةأجنبيةلغاتإلىالكتابهذاؤجموقد،محكة

-ينا(ابنمدرسة!دموجهةفلسةيةرص!لةهوالكتابهذا):52ص!

فيقال،الفلاسفة!ؤيهاردمقدماتبأربمال!ابالغزاليصدر

؟زيدوالنظراءالأشابءقالتميزاْنفس!مفيقيقدونطائفةرأيت،،المقدمة

صثمافىواصتحقروا،والمباراتالاسلامطوائفرفضواقدوالذكاءالفطنةمن

الثرعبتمبداتوا-تهانوا،المحظوراتعنوالتوقي،الصاواتووظائفالدفي

الديئربقةبالكليةخلحوابل،وقيودهتوقيفانهعنيقفوا،ولموحدوده

ويضونهااللةسبيلءنيص!ونرهطأةي!!يتبصون،الظنونمنبفنون

.الةىحماعغيرلكفرمسندولا،كافرونبالآخرةو!عوجأ

عثرونوهـكماةيهاالفلا-فةمذهبتناقضالتيالمسائلذكرذلا!ابمد

.وجوهئلاثمنيكفر!الةوليقماحماخاتمتهفيوذكر،اةمسأ

يقصد-الكتابه!افيالةزالي):قالبدويالرحمنعبدالدكتور

بر-اسىهـومحدثأفلاطوفيإفطيولفيلسوفكتابكليمتمدإغ!-التهافت

-الدوييقول-كااحمهوال!ءتاب)2(،عليهالنحوييحيىوردالأفلاطوني

اصحاضابواصما4الههـبيةالىالكتاب!ذاقىجموقد،المالمقدمفيبرقلسصح

جانمر5ةجماأة-اهاأ1)!،وفاةيىاالىا)ةزدتهء،ضرفيمدكورهيمابرا(9)

512س1699مشقدلياالهز

259صبد،يالر-نةورء:د3الد-الأوروبيالهممرتكوينفيا)-ربردو(12

يايها.اكلو
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الكبيرالغزاليتأز.بينأكتابهفيبدويالدشرويتابع،حنينابن

انماالهاةتفيالةزالي):نتيجةإلىيصلحتىالذكرالسالفبالكتاب

درنراهأدقوبحبارة،الآخرالبمضبآراءالفلاصفةبعضآراءعلىرد

تأؤةيدوفمناممتعارهب!!ل!مبرقلسمثلشمايممومنالمثصائينعلى

ديئذوفيلمسوفأنهعنفضلآالالهياتفياْرسطو%فىمماأكثربأفلاطون

.م524صنةهذاردهكتبالذيالنصوىيحي-بهونمني-

الكتبأواقفتيكوناْنمن!يهنعلابدويالدسورأوردهما

فلاصفةيايئعنية4رجةأحدثقدخاصةاوسطىالقرونفيفيةالفك

عندفاعأنقدهفيكتابأوألفعام001بعدرشدابنفقام،المس!!ن

الح!ةعلىأخطأكاالشريمةىأخطأارجلهذاأنشك):الفلسفة

فيالغزاليأنضكولا()1(،ذللثفيتكلمتمااطقطلبضرورةولىلا

تحرراً()2(واْعظم،شخصيةوأوضح،اْصالةأكر)تهافته

افلاسفة8اءكا!د-2

،علىالفلسفيةللنظرياتواضحشماملتلخيصوهوهـ،487عامألفه

فسادعلىاوقوففإن):المقدكل"فيقال،سيناوابنالفارابيصورهامانحو

،والضلالالغوايةفيرميهـوبل،محالبمداركهاالاحاطةقبلالمذاهب

مقاصد!ح!يةعلى!صشملآوجيزأكلامأتهافتهمبيانعلىأقدماْنفرأيت

05.والباطلالحقبينالتمييزغيرمنوالالهيةالمابيهيةالمنطقيةع!م!من

،والطبيميات،والمنطقيات،الرياضيات:أقسامأريمةعلومهمأنوأعرفك

لارصدبنا-ةت1311غافت(1)

.مدكورالدكتورءاضرة-الياةزارتانء3(2)
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بطلانه.ينبفيمابطلانأكافتاكتابفيوصهيذكر....والا!جات

المنطق8ةنفيالعم3-معيار

هذاتحريىعلى،والباءثدمثقإلىصصفرهوقبلالتهافتبمدكتبه

والنظرالفكرطرتتفيماْحدها5:مهمانءرضانالغزالييةولكاالكتاب

أودعناما!الاطلاعالثافيوالباعث....والعبرالاْ-يسةسهالكوتنوير

اص!طلاحهمحمعلىوخاطبنا!،بلشتهمنأظرنا!فإناالفلاسفةتهافتكتابفي

011(،الاصطلاحاتتلكممانيتتكثفالكتابهذاوفي

وأنواعهوالقياسالمهـلوممداركعنال!ضابهذافيالةزالييتكلم

بمد.فما))يهصنمودلأننا،الكتابهذاعنالقدربهذانكتني

الدين:علوم4-احياء

وأسيرهاأفى!كتبهأبعدهوالكتابهـهذاهـ948594بينماحرره

لمول!ضه،الفلسفةفي،كتبجدالبلاالدهروجهعلى،واْبقاهاكر!

)2(.مماصريهاليلتغنىاْنرويند

هي:مواضيعأربعتتناولمج!اتأر)حمنمؤلفال!ضابوهذا

الأرباعهذهمنكلويقم،والمنجيات،والميت،والحادات،المبادات

الكتابلهذاالغزاليووضع.ظصةأهيةكتابولكلكتبعثرةالى

.،ابىوط"ونها،اوجيز"ءنهاعديدةنحتصرات

الغزالي:يوردهانهسةبأمورالكتابهذاويمتاز

22-92صالكردىعيديالدينفيتخفيف-العممحيار(9)

03،عىزك!مباركللدكنورانزالياعندالأخلاق2()
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مافرقو.وفظم،مابددوهؤتيب-2أجم!هماوكثصف،حدماعقدوه-1

ماحرروهثباتوإ،ماكرروهحذف-4ماقرروهوضبط،ماطووهإيجاز-3

أصلا.الكتبفيلهايترضلمالأفهامىصعبتغامضةأمورتحةيق-5

عنهقالحتىالاسلاممف!هـيعندكبيرتأثيرل!حياءكانوقد

وقال،)1(.لكفىالإحياءكتابغيرثنالمس!لدىي!قلم"و:السبيم

ترآنأ،)2(.يكونأنالاحياء"كاد:النوريعنه

!أومنالحالاءمنكثيرواختصره،شرحهقدالكتابوهذا

لمحمد،المتف!نالسادة"إتحماف:العمانالكريمعبديقول،كاالثروح

.(بالمرتضىالشهير)الزبيدياطسيني

بمضردحيثإ!ويالدكتورنقداتمنالإحياءكتابثسبمولم

النفس،محاذلة"!تابالى(ومحاتبتهاالنفستوبيخ)بابومغافصوله

الفصولفيليسالثديدقاليالةتاْفىسبتمقتطفاتبدويالدسورويورد

وممات!تها(النفستوبيخ)فييقولزاليفالة-المناوفيوفيبلفقط

.النةسمماذلةهرمسكتابوعنوان

8الأخبارلطافففيالأنوارمش!ة-5

ظماهـرهفيانهاكشاليتصرففيالعلياالمرحلةعنيعبرالكتابهذا

كثم!ةِنورهثرَروالاْرضالسمواتنور!اللة:الكريمةلل!يةنفسير

منيوقدلريكوكبكأنهاالزجا-4زجاجةفيالمصباح،مصباحة؟!

تمسسهلمولويُفيءزيتها!د،غربيةولالاشرقيةزيذونةمبارغشجرةِ

09،صعمانالكريمعبد-فبهالمتقدمينوأفوالالزاليصبرة(1)

93ص"اليالهزحامدأبو"كتابهفيرضاعدأوردد(2)
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ول!نه".(35:النورا!يثاءمنكورهاللهَيمهـينورعلىنور،نار

الغزاليقال.215صبدوي،الا!يالنورفيلمذ!بعرضحقي!4في

للاتانلاسحادةلاوصولاْنالقرلوبلأربابافكشف":الكتابأولفي

جاممأكتابأأتج!عأنظطريفيفنح،ل!حمناههلواالمبملإخل!صالا

الأولياءوبمات،والسلامالصلاةعليهالرسولوس!،المظيمالقرآنلاَي

منصوأ-ذت،المرفانأ!لوحم،تعالىاللةرحممالمثايخونكت

وشهواتها،افةسلذةويقما-ح،وتالىصب!انهاللةالىالقلبمايثوق

بابأ.وأربمينثمانيةفيمقصودهوحصرت،ودرجاتهاالآخرةفيويرءبها

النورانيةالشريةالأرواحصاتبعنالكتابفيحديثهالغزاليويتابع

نهى:هيالمراتبهذهأنيخرى

.اطواستوردهمايتلقىالذيوهوالحسماسا،وح-ا

ويحفظه،اطواسماتوردهيكتبالذىو!والخيالياروح-ب

اليه.اطاجةعندفوقهادقليالروحكلليمرفعندهنحزونأ

.والخيالاطسءقاظمارجيةالمانييدركالذيالحقليا،وح-ج

فيؤلفالحضةالمقليةالم!ميأخذالذيوهـوالفكرىالروح-د

النفسية.المارفمهاويسقنتجبينها

الاْولياءوبمفى،الأنبياءيختصبهالذيالنبويالقدسالروحهـ-

ملصوتمحارفمنوجمة،الآخرةوأ-كام،الغيبواحتت!لىوفيه

.السماوات

هذ.تناظرالنورآيةفيتعالىالةضربىالتيالأمثلةان:يقولالةزالي

اطسة.الأرواح
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كتبهأعظميمدهاإنه":(الأنوارمثكاة)فيبدويالدقيوريقول

.1(،)الفلسةيةالناحيةمن

الكتابهذافيوالغزالي5:يقولأنعليهتفرضوعيةالمو!ولكن

وطبعأ،اْفلوطين5فيتأشالحدثةبالأفلاطونيةالتأشثديد،الأنوارمثص!ة"

.4ا!فالمنطقيةبالحججيدعهبل،جزافأقولهبدويالد!تورلايرءي

8(105-2.0)الاحوالعنوالمف!حالضلالءنالمنقد-6

دائب،وبحثمسترشاعفينفسوصورة،فكريةحياة4قصهو

وا!واجسالثكودُقصةهوبل،لالمرفةمستطيلوا"س،اطقيقةفي

المثجمةالمنمئصةالخاطرةواليقينالايمانونفحات،اقدافمةالمضماهـمةالنفسية

النفىوصورة،لاممةفاطفةأشمتهعادتثمانطأكيفالضياءقصة

ويقين،شمكبايئمنوعةمنلاحقةدرجاتبمدالراجمةالايمانالىالمائدة

.)2،مكينل!بتإيمانعندأخيرأمماالنفساستقرتاْنالىو!ثمكويقين

تءالمؤلففيمايتحدثالتيالكتبأوائلمنهوالكتابهذا

غزاليةنظريةوفيه،فدفيةكتبمنماكتبآخروهو،الفكريةحياته

.مدعورإبراهيمالدكتوريقول-كامكتملة

المذاهبفيتقلبوكيفالةلمسفيةصيرتهالمنقذفيالةزاليكتب

،ويمتبرالصوفيةطريقاصطناعإلىالأصبهانتىحتىالختلفةالفلسةية

فيهاتكلم"إنهحيثالمصرذلكفيقيمةذاتنفيسةوثيقةبأنهالمنقذ

79،صبدويالرحمنعبد-الأوربيالفكرد!ويئفيالمربدور(1)

.القاهرة-271ء!،الفزالي،كتابهفيرةاعيفربدأحمدالدكتوو(3)
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،)9(.والآراءالمذاهبمختلفبينالروحيهَتجرقيعن

وقد،والروحيةالفكريةحياتهوقصة،اعترافاتهسجلالهزاليكتب

فقدبعدأما5:لهصديقأصهئكعلىبناءكتبهاطسينكلسنهاربت

وشائلة،وأصرارهاالماومغايةاليكأبثأنالدفيفيالأخأيهاسألتني

بينمنالحقاستخلاصفيماقاسيتهلكوأحيم،وأغوارهاالمذاهب

منءلميهاستجرأتوما-والطرقالمسالكتبايئمع-الفرقاضطراب

منأولاَاستفدته،وماالاصتبصاربقاعإلىالتقليدحضيفىعنالارتفاع

اطقدركالقاصريئالتمليهمأهلطرقمنثافيأاحتويتهوما،الكلامعبم

ارتضيتهوما،التفلسفطرقمنلمالثأازدريتهوما،الامامتقليدعلى

،)2(.000التصوفطرفمنأخير!

أقدمأنراعيتوقد،الغزاليماكتبأ!عنخاطفةلحةهذه

أكونأنآملآ،ةيهقيلوعما،كتابصعنوموجزةواضحةفكرة

السابقةالكتبهذهاخترتوقد.كتابكلعرضفياطقيقةجاورتقد

.بصددهنحنالذيبالموضوععلاقةماتكونأقربلاْضها،الذكر

4(ومواحلهخصإلْصه)-الفؤاليءندالشك-ب

تأيمكنلاالإنسافيالمقلانالىاليونانءندالشكفظريةتحود

تبدوكاالأشياءنعرفنحن.الأمورحقائقالىولاالاْشياء2طباالىينفذ

213صالنثارصاميءليللد!صور(الأ-لامفيالفدفيالفكرنثأة))9(

.العاهرة

المنقذ.(2)
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والاورائيةالماديةالأشياءطبادعلىيقتصرلاوالشك،-قيقة!يلاكا،لنا

خوضالىمحتاجون!طهمالناسإن.أيضأالإنسافيالسلكيتناولبل

نفسهفياطسنالحقل؟كزواأنعنىاجزونلصخ!م،الاجتما!قيا!بة

ماذاعلىولكنعامةبصورةالشكهوهذا،19(نفسهيخاالقبيحالعةلمن

الفلسفةفيالشكأ-)مامنااليهسمىالذيالثصكأالفاسفةفيالثكيقوم

يمتبرلماقيمطلقمبدأضوءكل،وتدارصهاالمتمارفةاطقائقمحوكليقوم

الشكهذاعلىالربيةالفلسفةفيالساعينأولوالهزالي".نهائياًمقياسأ

،)2(اليقانلبكغالخجي

تحديدنستطيعه!االغزالي!فسالشكخالطفترةأيفيولكن

الغزاليأعندللثمككبدءبالذاتممينةفترة

بدأالتيالزمنيةالفترةلتحديدعديدةمحاولاتجرتقدأنهالحق!-4

.الاسلامحجةذهنإلىيتطرقفيهاالثمك

الفزالينفسخالطقدالشك:انيقولانعيادوكامل!ليباجميل

شرونحنالاْزمةنهايةتاريخءددفإنهزويمرأما.نيسابورمنالرتهقبل

بدأالعامهذافيهـ،وأنه488عامهوشكوكهبمداهتدائهتاريخأن

ديأما.المديدةالفلسفيةكتبهت!حقتوبعدها،الفلاسفةتهافتإإةبكتا

الكلامء!لرسثم":فيقول(الاسلامفيالفلسفة)تار؟خكتابهفيبور

.دأقدكانالغزالىِهـ(ولحل478المتوفى)اطرمينإماممننبابورفي

عالهإلىتتطرقبدأتقدكانتأيضأالثحسكوإمل،ويدرسيصنف

،المدةهذهأثناء

592ص؟69؟الفزاليمهرجان-فروخممرالد-ثعوومحاضرة(9)

رآ-3غطاسانطواند.-اليازبم؟لد.-9العربالةإ-فةأعلام(2)

691،بيروت
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:يقولاذالنفسيةالأزمةهذهبدءتحديدفييترددفإنهماكدونالدأما

إلىنيسابورفيو!-وانةادقدالةزاليكانإذافمايقايئعلىلست"

غلم!تقدت!سنأنبدولا3لااْمالمنقذفيعنهاتكمالتيشكوكه

بمدر-4اودر-شت!بتوإ"يوافقالماموهذا،!484عامقبلمنه

.بغداد

ءندالشكببدأي!!محينةزمنيةشةتحديدحاوواذكرنا!منجميع

ذإملائمأمنطةحأتفسيراًإعمااءنا2!اولدنياصصلميمانولكن،الغزالي

لنفىاالىيدبوإنما،ةجأةطهرلا،لبحتةالنفسيةاالاْمور!كل)صك1،:يقول

كلبقوىاللاينثم،صاحبهنفسبهثمرلاربماحتىخفيفأ-دببأ

ويختةثا،)1(.النفسيظيقحتىالأياممر

نقعدة!فاكلكن،اليقينإلىليصلىد!رتنحوكلالةزاليضك

الدفي:مناك!اليموقفبو!وحلناتظهرالتيهي،ملاحظغايجبهامة

نه15ايتزءزعلمحقائقثلاثةفهناكبم:مهااطقائقإلىبمتدلمقاليالةشك

-:قطب!ا

اللةوجود-ا

حمد2-نبوة

الآخر3-اليوم

بملميؤمنوكانالأصرلحقائقالعبمطلمبوديدنهاوفزاليدأبكان

كتمابصفيعندهالايمانهذاواجطونونحن،تالىاللةمصلرهث-ئتي

كتبه.من

.ذ؟رهالمارالكلاب(9)
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المراحا!على-تفكيرهفيالابتداء!والذى-قاليالةءندال!ثكصممار

تية:الاَ

حمحأالثكهذاوقدكان،الموروثالملمفيال!ثكالاولىالمرحله-ا

أ!،ومنالفرقهـذهاضمطراببيناطقعنيبحثالةزاليفأخذخفيفأ

راأع!الكَشفالىشديدؤوءنا!رهـاأقوىومنالةزالينفسيةيرات

دفمه:قدد.اخفالا.الستاهتكفيمتوقدةورغبة،ال!ئنات

علا-فكرةقالنظرالى،،الاْمورحقائقثركالىالتمطش"

المنقذ()الماطل.-اويفصل،السهينالةثْلممزوينمْدهمايحللها

الحرمين-اما-حياتهففىالةزالي!الكبيرالأ!الحرءفيلاماموكان

ال!ملتأثيرهوبحدوفاتهبمدل!كأ،الممرفةمجردةْالةزاليرءبة؟نت

والمذاهبالمضقداتةىلهشخصىرأيتكويئفيراءبأالفزاليانمالقبه

2؟إأيامهفيساؤةكانتالتي

فالطريق،ومللآأديانأنحتلفايئالناسرأى،رأىمافهالهحولهنظر

وقد،قلي!نالامنهنجا،وماالكثيرونفيهغرقعهيئوالحرهمتباينة

،واحدةمغاالإجيةفرقالىأمتيصتفترق،ص!%الرسهولبهأخبرماقيقق

التهجمإلىدفمته،غريبعقلىبفضولالمتشحةعبملكلالمنيفةحاجته

-لكبينالقائمللاختلاففكره،وقلقنف"،فاضطهـبتمث!ةكلعلى

جليأفيالغزاليوجدهقدذلكوسبب.فيهاالمستحموالتاقض،المذاهب

الالهمنثوءلاالنصارىفصبيان.واعتناقهاالحقيدةلت!ونالمتب!4الطريق

ول!ست).الاصهلامكلالا!منثوءلاينالمسهوسبيان،التنصرعلى

باصمالحسه!نامنرأيتهمنأكثرطبعإل،الموامطبعهذاأقول

نصرةفيالحيلةطريقيطلبونبلالملميطلبونلانظرهفيفهم...الملم
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العامةمنئقليد!أكثرالخا!ة:وبرأيه.(والتقليدبالسماعحقأاعتقدوهما

.،)1(الدليلتقليدالمذهبتقليدالىأضافوااضلما-4لاْن

اطريقاهـوالتقلإدأنكيفبوضوحنلاحظأنستطيع؟تقدم،1اذن

منالغزالينظرفيشراومليدولكن،واتاقهاالحقيدةلتكويئالمتبحة

-+.-َ-.:وجوهثلاثة

الكفر.مننوعالتةلميدالىالدعوة-ا

الةقليدالى،والداعىيالمق!رلاناظرملازم2-الفافس

إلىلهولاغمبيدؤ."كانإنالضلالفيالمكوثالمق!على3-محتم

منإنه:ليقوليستدركالغؤالي،ولكناط!قةعلى،والعئورمنهالتخلص

،وت!زيههنهlسب!الةوتقدتسالسلفمذاهبتقليدالمسالينعامةواجب

يا!ونلنتمالىإليهالجسهيةبنسبمنأنهذلك،ودؤاورياالجسميةعن

يطيقه،لالماتتمرضلأنهيسألأنللهـجم!وروليس،صنمطبدإلا

ما4و،-ا!لمeشصخم!ايسأل%ن)ماْلاْنه،لهأهلاْهـوليسفماو!زوض

به.عارفأ

-يثمنال!فرفيورطهورجما،جهلآزاده،مثلىجاهلآسألفإذا

تف!مه.عنيم!زالعارف!رزافإنعارفأصألإذاأما،لايثممر

إما،الألفاظفي-خرفصحكهفيهومنأوالعاميكلقاليالةويحظر

نأبالمامي+جدر4إة:فيقولالةزالييدوين؟والتفريقبا؟حوامابالترجمة

بالصلاةنفءيشغلأنوعليه،فهمهفمالايستطيعالتفكيرعنيكف

والانجحرفةبشطعلمفإن،ونحولغةمنآخرفبعلميقدرلمفإن4والذكر

.عزقولكريم-الأسلامفيالمكل(1)
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أجابت،نفسهيثمفلأنالماميمنيدقىلماذاالنزاليصألناواذا.فيلحب

الردُ.نحاطرعنالأعمالتصرفهليم،الفورعلى

عندساؤالعقيدةلتكوفيالمتبعةالطريقةهوالتقليدالغزاليوجدهكذا

لا،بالطبعالتقليدهذامننفسهاسمنىهلولكن،أمامةوااظاصةالناس

للأمور،تقصياتهفيم!وضوعيأيكونأنيجباطقيقةعنيبحثمنلاْنه

.،المميانمنأعى"تمبيرهحسبنفسهوجدإذكذلكوالفزالي

اف!؟ثرطماهوآخربمحنىالمق!اهـوومن

تقليدهزجاجةافكسرتذلكعبمفاذا،مق!أنهلايمبمالمق!النزاليبنظر

جديد.منوتصنعالنارتذبهالممالايجرشهبهااالي

أصاروأكتئف،فرقةكلعقدةءقأتفحص8شاليالةثمماروكان

وهؤلاء،ومبتدعومتسق،ومبطلمحققبينلأ.يز،طائفةكلمذهب

بأنأولىمحتقد!ولايعتقد،رأيهملايىىمنتكفيرالىيتسارعونالذين

التقا-د،.قيدهبليدقدغر،بأنه!حهمالىاحديو!ف

بهيسمماكانكلفإن،الكلمةمعنىبكلمؤمنأالنزالييعدلموهكذا

له.أساسلاالهواءفيعالقألديهغداالآنحتى

،ا!ياتفيالشك8الثانيةالمرحلة

يمشيالذيالصنفمنهدامأعنيفأالشككانالمرحلةهذهفي

ثمك.الموازيئساؤالأولىللنظرةشاليالةظرح.والمفكريئالفلاصفةكبار

لهحصلتلأنهاهومحارفهقيمةفيشكثم،عصرهعالاءممارفديهةفي

طلةفيالم!وثلاتطيقالغزالينةصوكانت.التةلميدطربقعنو!م

النظرعلىحالاَعزمفقدولذا،الثكحيرةروالصبرولاعقلى،المرى
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،كاتباطالهاءنصحيح!!وتمييز،لتمحيصهاالمحارفتلكفيالحقلبنور

ماهي:المبمحقيقةطلبمنفلابدالاْموربحقائقالحلمقاليالةمط!ب

ممهيبقىلاانكشافأالمم!مفيهينكشفالذيهـواليقينيالملمأنلهظهر8

.،ذلكلتقديرالقلبيتسعولا،!والىالةلمط)م!نيةإرنهولا،ريب

يستقبلولم،الموازين-ارْفطرحالممرفةحقولفياليقينءنيفتشأخذ

لاْولللاف!انيظهربحيثواودماقةالقوةمنفإخهما،واطواسامقلاصوى

يقبللملكنه.الةزاليينثدهالذيالحلممنالنوع!رزاإلىيو!لانأمهماوهـلمة

فيهما.بنفسهيث!كأخذبل،علاضهماعلىوالحسالحقلميزافي

طولبطفاتهى5ة!يهايتأملوالضرورياتالهسوصماتعلىبقب!وهنا

ومن،المحسوساتفيالأمانبتسيمففي-شمحلمأنهالىالتثمكل

فترا.العالإلىتنفلرفهي،البصرحاسةاطواسمنوأتوى!بهاالثقةأيئ

الدينارمقدارفي!غيرأفتراهال!وكبإلىوتنظر...متحركغيرواقفأ

وه!ذا،المة-دارفيالأرضمنأكبرأنهكلتدلالهندسيةالأدلةثم

المحسوصات،رفضيجب

ا!فصلعقلياته41الثالثةالمرحلة

الهقل:فيوجدهةاطسمقاميقومجديداًمقياشاالغزاليوتطلب

هنهىالتيبالمقليات)لمهأ-َبا!سصوساتالثقةبطلتقد5

فيلايجتمماتوالاثباتوالتي،ئلاثةمنأكثرالعشرةكقودناالاْوليات

وحالاَ،واجبأ،وممدومأموجوداقديمأحادثألايكوناواحدالشيء

كثقتك،بالمقلياتثقتكتكونأتتأمنبم:اهـوساتليفقالت

وولا،فكذبني،المقلحامفجاء-واثقأبىكنتَوقدأبافىسوسمات
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آخى!حاكأ)دراكهوراءفلهلى.تص!دبتيعلىتسترلكنت،الهةل-ام

يخااطسفكذبالمقلتححامكا،حكهفيالمقل!ذبتجلى)ذا

نءالنفسةةوقةت.اسصتحالتهكللايدلالادراكذلكتجليوعدم،حكه

النومفيتضقدقىاكاْما:وقالتبالمناماkإش!وأيدت،ةلميلآذلك-واب

تلكفيولاتشك،واصصتقرارأتأثبالهماوتهتةد،أحوالآوتتخبلى،أمور!

وطائل،أصلصخيلاتكلجيعيكنلماْنهفتملمتسقيقظثممغا،اطالة

الىبالإضافةحقهوعقلأوبحسيقظتكفيتعتقدهماحىحيكونأنتأمنفبم

الىفيتهاتكونحالةعليكتمارأاْنيم!قلكن،زيهاأتالتياتكحا

فإذاا)يم،إفةبالا!نومأقظتكو-حسن،منامكالىيقظتككنسبةيقظتك

...!الاحاصل%يالاتبمةلمكتوهتما-يعاْنتيقهتاطالةتلكوردت

ملألوافإذافيامالناس5:--دجمع!قالإذاوتا!ياطالةتلكولهل

.a(1)الآخرةلىبالاضافةموتالحياةفلملهانتبموا"

شصكأاقتص"الذيضكهوكان،فة!ألافيدوفأاليالةفىكانهناإلى

ما.؟لمه-ةإلىإصا-بهليصلاكطفيريممطريقأيةبعاْنغايتهمنهجيأ

إلىفا!!ارولاتةالمهفيشاليالةثقةؤعزعتالأف!رهذهاْمام

منالأخيرةالمرحلى!ذهيق!أحالةزاليماكاد.4نفسهعنوفصلهارفضها

نفسه،حنماقتحتىلهالاقعرالتيالمطلقالشكهاويةفيويقفز،شكه

لقد.منفذاًمنه2بىلاسرادقهبهوأطط،نطاقهحواليهاشمكاوضرب

الخواطرهـذهليخطرتف!!05ظلامفيش!،منوباتحواليهاْحم

فأعضل...يتيسرفلمعلاجألذلكصاولت...النةسفيوانقدحت

،)2(والمقالالمنطقلابحماطالبحمةيهـكاأناشض!ريئمنقريبأودامالداء

17صإنقذا(1)

37صأءلا.اإمدر(2)
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اليثين8الىالشكمنالفزالطخروج

:خلىولاة،يشاءمن؟ديواللة6فييداهضالآشاليالةعبدهاللةوجد

الئهقذفهبنورأخيراًاليقينأتاهوهكذا،الخلصينعبادهمنعبدعن

:الةور1(نورمنفمالَهُنور!لهالدةرجغلرَمومن)،الصدرفيتحالى

موقوفالكشفأنظنفن،الممارفكثرأمفتاحهـواكوروذلك(04

اوأصمة.الئهرحمةضيقفقدابردةالأدلةعلى

اللةيات2مناكورذلككنهعلىالاستدلالفيالغزالييأخذوهنا

المه4-قُيرد):تمالىوقال.آخر-ينأرسولهأصعاديثومن،حينأ

طاان:!ل1125:الأتاما(للإصملام-دْرَ.بشرح4يَهْدبَأن

نور8:قالالآيةهذهفي6هناالشرحمحنىعن!!الةرصولسئل

التجافيه:قال!علامتهوما:فقيل،الصدربهفيشرحالفلبفياللةيقذفه

درصولحديثأالغزاليويوردcالخلوددارالىوا!نابةالغروردارعن

،نورهمنعليمرشثجظالةفيالخلقخلققدتمالىالمحةان:ه!!المحة

منيخببسالنوروذلكالكشفيطلباْنبنبغيالنورذلكفن

له.الترصدويجبالاْطيينبمضفيالا!ياوجود

الفؤاليعندالتصوف--

موجزةولىمممةمنبدلاالغزاليتصوفعنالكلمفيالبدءقبل

اشمقاقها.ومصدر،صوفيةه!طمةوأصلعامةالتصوفعن

رأيوما؟منهالاسلامموقفوما؟ابتدأمتى!التصوفهـوما

يلي:فماعليهاسنجيبوغيرهاالاْصئلةهذهاكلبهالنزالي
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وتقدمهاالمدنيةتطورمعتتماور،جميمهايكنلمو)نالفاهيمممظم

.وتتبررقئدهرأنو)ما،است!لهايساءأنفإماأيضأوتتفير

ىص.العميقالمهوفيةمفهومالمصرهذافيالبمفىعلىأشكللقد

وظوا،الديئ"نهايرأوالتي،المنتثرةالبدعأنهالتصوفظنواانهم

والمسابح،الضخمةبحماغمالموالدفييظهرونالذيئأولئكأمهمالمتصوفة

فاذاوباجمةذلكمنأحمىفالصوفية.طولاَالأرضىالىتصلت!دالتي

ممايةبال!القلبتطهير،شرائطهاأولوهي،أولهاطريقةفيالقائلونيقول

القلباصتنراقالملاةمناتحريمامجرىمنهاالجاريوءفتاحمها،تعالىاللةسوى

قائلآ:الةزاليويتابم)1(تمالىاللةفيبالكليةالفناءوآخرها،المحةبذكر

السيرأحسنصيرخهموان،ضاصةتمالىالثه)طهـيقةالسمال!ون!الصوفية

بميعفإن...الأخلاقأزكىوأخلاقي،الطرقأصوبوطريةكم

،النبوةمش!ةنورمنمقت!ةوباطنهمظاهـرهمفيوسكناتهمحركا"كم

به.يستضاءنورالأرضوجهكلالنبوةنوروراءوليس

التصوفءنالكثيرةالزاليأقوالومنالذكرالمتقدمةالمقتإاتمن

عفاطقيلتمسفهو،لاكتصوفوافشبهبتمريفنخرجأننستطيع

نأيمتقدونفأربابه:الالهيبالإلهماملقبولهو)عدادهاالنفستطهيرطريق

الجسدفيدخلتاذالمادةبأدرانتلوثت،شريفطاهـرأصلمنالنفس

صئمتهياتهتحقيقعلىواصتانها،اطهـيرانيةأ!راففيفاستغالالهوخضت

.2()الدنيوية

الي.للفزالمنعذ(9)

267عىكرم-يازجي-المربيةلمفة4لااعلأآ(2)
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بالضبطددsأنلانستطيع،!شمابههوماكالتصوف-المغيباتفيالأبحاث

نشأةمنذنثصأتانها:ؤكطبميداًاذالاةرزهبلكننا،نشأكااتاريخ

)9(.الاسي!اةهذهكلالإنسان

ضتى.مذاهبالفكررجالذهب،صوفية"!طمةأ!في

،سوف"للكلمةتحريف!وإنماالتصوفلفظةإن:البيرونيقال

ا-ة،محبأيبيلاس!وفالةلجسوفحميوبهااررممةتعنيالتيالي!ونانية

موجودةكانتبالصوفيةال!هيةاْنيذكرحموداطلممعبدالدكتورلكن

ن):مباركالدكتورويقول.العربيةاللفةالىاليونانيةاط!4قىجمةقبل

العربية.فيقديمةوهـى!وف!طمةمنجاءتالصوفيةممهة

المهسفيعرفت،!وفية"فالكله"ومباركحموداوردهلماوتأييد!

منتصففيلمربيةقىجمتأنهاالمملومفنالهيرنانيةاطكمةاْما-الجاهلي

.للهجرةالثالثالقرن

صوفأ،لبس:تصوف:فيقال،الصوفمنجاءت)خا:يقولآخرراْي

لباسوهو-الصوفأنكلبذلكومتهمدون،!يصأليس:وتقمص

لم.أشطرليسهفقدكانللجسدوايذاء،للنةساًقهراتخذوه-ا)نساك

.الصوفبلإسيختصوالمالصوفية)ن:ي!قولمنهناكأنإلا

الصفة،"الىمنفبون(التصوفأهلاْي)إضهم:قالدمالثرأي

المتمبدونالفقراءكاتالتيالسقيةةهيوالصةة،اثهرسولبرجد

تحتها.يجتهمون

8صعودالحليمبد5-ا)فلالمناإنفذ9()
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!وفي2تجيء،صفة"إلىالنصبةهلل!كن

فيف!،خهم،الصفمنمشتقةالكلمة)ن:يقولرابعرأيوهناك

تمالى.اللةمنوالمةاجأةافىاضرةصثمنإةيوبممالأولالصف

صفالىالنسبةهلالسماإقصؤالنا)لىنعودلكن،!يحالمحنى

!وفي؟تجيء

التصوفاْربابلأنالصفاءمنجاءتا!ا:يقولفامسورأي

الدزلميا.شصؤونعنوالتخلي،الطويةوسلامةالقلببصهفاءعرفوا

:فيقولذكرهاالمارالآراءمحظمأوردالتيال!جريةارسالةصاحبأما

اشتةاقأ.وليسلقبأنهزيهالأظ!ر

ق!ممين:انقسموالقد!المحدثينالباحه!نمارأي

سوفيامنمأخوذةإخها:قسمقال-ا

البارونرأ-!موكلالصوفمنجاءتاْكأايىجح:الثاني2-والة-م

الصوفمنأي-المعنىبهذانصرانيةالكلمة)ن:بقولالذيكارادوفو

القرنمتءف-واليالاسلامفيبالصوفيلقبرجلأولإن":إعو!ا

،)1(!إشمبأبطيكنىعابد!الرجلهذاوكانالهجرةمنالثافي

التصوفأصلالصوفإن:يةولمنكلالردصاوواالذفيل!ن

الظهي.إلىويذ-بها،الاإيهَأطكهةعنالصوفيةيبمدذلكان:قاوا

الممنىانحمود:اطليمعبدتورالد!يجيب؟محلىفيرد!هلول!كأ

الإسلاميةقيدةواله"عكسهيقصدوقدويختلفويتشيرقيطورقدالأصلى

هـ،هـالظا!:مماكاملينجزأفيبينالتفرقةبوضوحةي!ايظهرالتيالحةيدةهي

،واطقيقة:ابعمنهيدخلالذيالبابوهيالشريمةأعني،الباطن"و

061عىكارادوفونJرuال!-النزالي(9)
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الىالموطةالسبليمنيوالباطن،الاْخيارالمصطفونالاا)يهايصلولا

"والطريقةاطقيقةالىالشريمةمنالانسانتقودالتيالماهـقأياطقيقة

الرمزية،الصورةإلىرجحنا)ذا.التصوفعليهمايطلقمجتمهتينواطقيقة

الىالدافىةمنالذاهباظطهىالطربفةإن:قلناومركزهالداؤة

تحمىلاالتياظطوطوهذه،اظطمبدأهيالداؤةعلمانقطةوكل،المركز

11(المركزإلىممماتنتى

الفلسفةأعلامكتاجهمافيوكرميازجيذكرهابأدوارالتصوفمر

وممما:المربية

هذهمصدروكانالتصوفنشأةدوروهو:الممليارهد-دورا

ازعة:ا

ا،وحية،الاعتباراتعلىالاسلاميالفلميمثررد:ايجابيةناحية-أ

الانسانية.والقيم

التوممعوجهفيحدثتالتيالمنيفةالردةوهي:سلبية-ناحيةب

رفاهيتهعثمانكلأخذت،الأموىالحموابانعمانخلافةفيالاجماعى

اظلافةحمةنقلالذيمصاويةولايةعهدفيقويتالردة،وهذ.وبذخه

صيانةفيمنهالابدالمظاهرهذ.أنذلاثفيجتهوكانت،ملكإلى

اظليفةيدعلىكانتالعالثةواودة.الأعجميةالممالكتجاهالخلافةهيبة

يطل+لماظلافةفيعهدهلكن،الزاهدالعزيزعبدبئعرالاْموي

فيالأصأوليتجلىاظارجيالتأثيربدأ:الصوفيةالفلسفةدور2-

البوذيةالهنديةالتعاليمبتأثيرخراسانفيوقىعرءتنمتالتيالزهديةالترعهْ

مجريايئ:فيالصصوفواتجه

المنظمنالضلال،،عنكنابنيعودالحلممبدأورد.يحيىالواصدلمبدمقال(1)

-،5-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اليونافي.التأ!رالاْولأ-حمل

.الهنديبالطابعالمافيوانطبع-ب

منعلمو!واطلاجبرزالمرحكهذهفي:المتطرفةالمبادىءدور3-

غالىأنهعلى.الهنديالتأثيرالزهديمنهجهعلىطغىالتصوفأعلام

،،شأفيأععامماممبحمانيه:يقولكانإنه:عنهوبقال،الفناءفكرةفي

مصاوبأ.قتلاطلاجوهذا

الغلوهذامثلمناكصوفيحررأنحاولاطلاجبحدمنالمزالي

.الناسقلوبالى،ويحببهبالتورعأسلىويؤيد

فيأربابهلأنذلكوالانحطاطالامخدارفيالتصوفأخذذاكبحد

بيناروحيةالمترلةكسبالىفممدوا،الروحيالنشاطأعوزمالورهذا

ذكرنا-طريقكا-هووالتصوف،والشموذةالادعاءطريقعنالناس

الىبهيةتهيأنبأملتمالىاليهسفربمثابةحياتهوأن،ربهالىالمبد

اطق.دنماهدة

شروطوكرمياز-ىيبين(العربيةالفلسفةأعلام)الكتابوفي

.273274-ص،ومرتبته،ودرجاتهاقمرففىالقبول

إمملاميةأصولمننماالتصوفأننستشفوكرميازجيكلامومن

والمفكرفي(الكتابباقيذلكعلى3يوافةفهل

ماإذالافلسفةممتاز!عدواكانالاسلام)ن":يقول؟شارالدكتور

بحثأيضأوالصوف...وجوديأأوميتانيزيقيأبحئأالفلسفة)عتبرنا

تخمالفعليةفكرةعلىأي،الزهدفكرةعلىأخرىناحيةمنفيزقيميتا

زهدوكة5:تائلاَالنشارويتابعالجهاد،فيالاسلامفكرةكبيرحدإلى

للكلعةالصوفيالممنىعنبميدواحدمو!حةكاالاارقرآنفيقى!لم
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يتخلص!ولاالزاهدينمنمْيهوكالْوامعدولةدرا!ب!سبث!نوشروه!ر

النفس.مطالببايئلاةوةيقاْح!مهؤلتإلمطاطلاقاًالجدمنلامالاص

كبيرحدإلىالاصلامياك!وفنشاْالتي،ه-حةالمسهالاسلامثشبهولا

()`،الناسوتمنمتخلصةالمكوتاعالمالىالى!ولمحاولةفي،تأثيرهاتحت

؟إذنتأؤفبم،بهتتأؤولم)سلاميأاو!وفبكنلم)ذا

بلالتصوفتاْز:زيةولنفسهالنشارالدكتورذلئهعلىيجيإنا

الاشراقيةمنوأخذ،الهفدياةيداامنأخذفلسفاتمنما-وله

وأرسطوبأفلاطونتأفىكا،الأفلوطينيالفيضمنواستمد،الفارسية

نحتلفةعقائدإلىوانتهى،الهرميسيةالجحوعاتفيهامأمصدر!وجدثم

اوجودية.اوحدةوعقيدةcالامخادعقيدةأهها

الراساتلاتمةلإيجازفي"الآتيةالنتيجةإلىأخير!النثارويصل

8،صشيءفيالاسلاميةالفلسفةأ-الةمنمافيهابرءمالصوفيه

للرهينةالصدرفصيحالاسلاميكنلم8:مد!ورالدكتورويقول

والتمتع،ل!نيالمم!إلىدعامااًوكثير،الهنديوالتقشف،الممصي!ية

والطياتلمبادهأخرجالتيالمحةزينةحرممن!قلالحياةبلذائذالمباح

القيامة!يومفالصةالدنيااطياةفيآمنوال!ذفي!يقل.الرزقمن

اْصلالىقىجعنظريلأ!مءنفصلملآ،الصوفيةومصطلحات(32الاْءرافا

أسماصأكانايو-فوقصةالمراجحديثأنالبيانعنوغني.اللةفيكت!اب

،)2(.واطبالجذبوها،الصوةيةالنظرياتفي!إقينلنظريتين

أسولعنيبحثأنيجب4)ت:قائلآمدكورالدكتورويستطرد

7سرا)ثاصاميءليتوو3الد-لاصلامافياةلمسةيااا)ةممر.خأة(1)

96صر!د؟وإبراهيمللدعتورالأصلاميةالةلمسفةفي(2)
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ءنهايب!ثكا،النبويةوالأصادثالقرآنيةالآياتفيالاسلاعيالتصوف

المسيحية.والكنائس،ا)كوديةوابيعا!نديةالصواعفي

لافكرةال!تبتحهسشرةفنلاحظ،حموداطلبمءبدكتابفيأما

شيث!ليسالصوفيةإن:فيقول)سلاميءرييالتصهوفإن:القائمة

الدفيمنياًجوهيجزءاًخونبالحكسبل،الام!لامىالدفيإلىأضيف

التصموفت!دالذيالقرآنأنكا،إسلاميءربياك!وفاْنواطق

وكيفالتص!وفأ-اسهوماسمالناوو،إسلاميعرلطمباشرةأسولهمنه

الأغلبفيالتصوفأسام!بأتالةورعلىمحمودالدكئورلاْ؟بنايتحبم

الطريقهعلىالكتببواصطةلايتملموأنه...الإطلاقكلالشكهوالأعم

سلسلةإلىوينتسب،ضاصفطريا-تحدادالى!رتاجولكن،المدرصصية

...صحيحة

نءالتصوفثبدوااْنيراوونالذيئمزاءممححودالدكتورويفند

ولا!:يقولالقرآناْنص!يح.البذإتاللّه؟ياتستشهدفيالاسلام

وهذا،وزهدتوكلوا)لمهعصوف(77الةصصا!الدنيامننصيبكتنس

و!اءاواْبقىخيرالآخرةاطياةالقرآننظرفيلكن،التصوفلايؤيد

أكرممإن.2(و!اطدرلمد:!اوتفاخروزينةولهولعبالدنيااطياة

للأخذدعوةمناقرآتافيوما.31(:اطجرات!أأتقاماللةعند

؟غيرهكلعالةالمسيميكونألالأجلهو)كأاالدنيااطياةمنبنصيب

المحة.كاهةلاعلاءهوانماالجهادالىدعوةمنفيهوما

التصوفإلىيدعوالقرآنبأنالتاليةاكيجةةلىالمفكريصاىوهكذا

التصوفمفكريحججمفند!حمودالدتورإحويتا.)1(عليهو!كلث

55ص-لا)ضلاءنإةةذا-ليماطصدد(9)
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إنها:التصوفمنكرييقول5المح!حتلكأطرفومن،جةحجهْ

فيليست)نهاحيث،الديمقراطيةالاسلامروحمعتتنافى،أرستقراطية

كانإذاوالديمقراطية،أرستقراطيةحقأالتصوف...الجيعمتناول

.،الأساطيرمنأصطورةفهيكيءكلفيالتساويممناها

علىفحلآبداولقد،الاصلامفيحميقةجذورلملك!موفأتالحقيقة

الصحابةمنكثيرعلىفلوحظ،للاسلامالاْولالصدرمنذالبسيطةصعورته

منلايمنعهذاولكن،الدنياعنو)عرا!3والتقشفالزهدإلىميلم

متفرقة.بمباداتبعدفماالاسلامىالتصوفهذايتأفىأن

الاصلاموموقف،عامةبصورةاالمصوفعنالمابرةالالحةهذهبمد

علىأفىهاوما(الصوفيةطريقاختارلماذاوؤىالغزاليالىنعودمنه

..اض!(تفكيره

عرفلماوذلك،ممرفةوملتمس،حقيقةطالبالنشأةمنالغزاليكان

سكينةيجدفيهولمالفقهثرسفالا،نفسهوضغوفظطرهقوةمنعنه

الفلسفة2هدتههلولكنمستقصيأ،باحثأالفلسفةكليكبطدنفسه

دينيةوغرينة،شغوفأحسأيحملكالنزاليرجلآلأن،لابالطبع

اوقوعراملقد.التأملمنبومضةالتفكيربمجردففسهيقنعأنلايستطيع

بمدفلاعجب.يجدنجلماطقإلىيهديهالفكرمنناحيةأيةفيهادكل

فيبهافحخصيوالاتصال،اللةمعرنةالماسالىذلككلغالرإذاذلك

اروحيالتجردأو،الصوفيةعنبلمباشرةغيرطريقولا،وساطةغيو

ظلالفيالجديدةحياتهبدأتوهنالك،عينيهأمامالطريقاقسعهناك

الاقية.الدائمةاطياةالى-الفانيةاطياة-الدنياقىك،والتصفالحزلة

الصوفيةاصوبللاتجاهالغزاليحملتعواملمنهنالاثهل
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صوبالغزاليودتت،تجممت!ثيرةعواملهنالكاطقيقةفي

لصوفية:ا

الصوفي.والدللإهسدجممافيلباكرلةْ"للالصوحقهفيهْثلإبيته

عوفيأ.كان(الجويخبالمماليأبو)الحرمينإمامأصتاذه!لا-

!وفيأ.أيضأكانالنساجيوسفيدعىالذيالةزاليلأ-صيخ

بيسّه،فيوالفكريةالدينيةالمذاهبتنازعذلاقالىأضفلا-

نفسهافيهى،ولااطقتحقرأيهفيتكنلمماديةأ-سالىواستنادها

.المشكلاتوحلالآراء.علىقادرةكانت

اكشاليبينيحولكانالذيالنفسافيالمرعقأخير!لاوآخرلم6

والاطمئنان،اطقيقةطلبالغزاليلمصكان،الحقيقةإلىالىصولوبين

الغزاليحياةفيتحولنقطةكانسانيالنةالمرضوهذا،الابت!رقبل

روحيةفشةكانتاطرامالةوبيتوالقدسالشامفيطوافهفترة)ذ

حياةفيالت!حولوهذا،المادةش!وائبمننقية،الدنياأكدارمنصافية

)1(.الاسلامحياةفيجديد!عهد!فتعقدالغزالي

الصوفية،طريقعلىبهمتيأقبلت،الم!مهذهمنفرغتلماإفيثم،

،وماوعلبملمتتم،الغزالييقولكاهي؟الصوفيةطريقماهيولكن

المنمومة،اخلاقهاعنوالتنزهالنفسعقبات"قطعأعالمحاصلهو

اللةغيرعنالقلب!زلميةإلىبهايتوصلحتى"ألماذا،اظبيثةوسفاتها

اللة،بذكر،وتحليتهتحالى

!2؟عىرفاعيبدفرأحمد-الفزالي(9)
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فيالقلوبقوت8:الكتبهذهمن،أ-!وفااْهلبمطالمةبدأوهكذا

والاحياءوهو،هـببغداد386عامالمتوفىالميمطالبلأبي،افىبوبمماملة

.واحدةغايةإلىواحدطرتقفييسيران

اكوفيالقشيريهوازنفيالكريمعبدالقاسملأبيالقشيريةارسالة

كانتوإن،الاحياءكتابكلواضحالرصهالةهذهوأؤهـ،465صنة

الصوةيةمنبهمتأفىالذفيأما.المادة-!ةمنبميدةالكتابينبينالنسبة

قالالذيالمزني،سنة54كرهوكانبمصرماتالشافحيالامام:ف!

هـ264وتوفيهـ،175المزفيولد،لغلبهالشيماإنناظرو"الشافهيعنه

وغير!.،الإطلاقعلىالآخرةع!اءصيدلظهـالصوفيةفيوهو،والجنيد

السالكون!الصوفيةأنهذهالكثيرةقراءاتهنتيجةللمزاليوظهر

اْصوب3وطرتة'السيرأحسنسيرتهمواْنخاصة،تصالىالةلطريق

وحكمة،ةللأء11عقلجمحوبل،الأخلاقاْزكىوأخلاقم،آلطرف

ثيئأكروالية،ءالطامنالشرعاْسراركلاوازفينوعلم،اط!ء

فإن،صبيلآإ"اوايربىلم،منهخيرهوبماويبدوه،وأخلاقمصير!من

،اكبوةمثكاةنورمن4مقتإوباطخهمظاهر!فيوصكناخهمحركاتهمتج!يع

شصدةعلىيدلنا!ذا.بهيستصإءنورالأرضوجهعلىالنبوةنوروراءوليى

بهم.وتحلقهللصوفيةالغزاليتقدير

يستوعبألا؟وحدهالملمي!فيآلاول!ش:الممليأتيالمبموبمد

الصوفية-إذلك-يريدخواصماخصباْنه"الغزالييجيب(شيءكل

،الصفاتوتبدل،واطال،بالذوقب!بالتملماليهاوصولعِكنلاما

السكرحديرفمنبينالفرقمنع:فيقولأمثلةلذلكيضرب

محادنعلىالمعدةمنتتصاعداْبخرةاصقيلاءمنتحصل!الةعنعبارةوأنه
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السكر،حديرفلاالسكرانبلسكرانايكوناْنوبين،الفكر

...!ثيءعالهمنممهوماص!رانوهووعاله

ذكرنا-كا-وأدركها،الصونيةبطونفيالةزاليلدخوهكذا

يدركفليس،بالذوقشيئأ.نهيرزقلمفنوبالمجةفقطبالململابالذوق

بداياتالتحقيق!هىالأولياءوكرامات،الايممإلاالنبوةحقيقةمن

حراءغار!أقبلحايئجَم!اللةرصصولطلأولذلكوكان،الأنبياء

..ربةعثقحمداً)ن:الهربقالتحتىويتحبدبربهفيهيخلوكانحإن

فيتيقنهاالذوقيرزفلمفنسبيلها،صلكمنبالذوقي!تحققهاطلةوهذه

ال!زاليذاقهكذا.جلإ!ميشقىلاقومف!-م،والتسامحبالتجربة

ولذاذاتالمادةتحكلمنلهماوتجرد،وملايسةتجربةعنالصوفية

.والمثإ!داتإكاشفاتادرجةإلىبهاارتقىحتىالجسد

أكبرخلالهماوضعحيثالةزاليعلىالأكبرالفضللامزلةكانلقد

مف!ريعندظصيةم!نةالكتابولهذا(الدفيعلومإحياء)و!وليفهت!

منكانماوأروع،الغزاليكلاممنماخرجأجلوهو،الاصصلام

اصته.د"عاله

وممب،فيهاقىدىالتيالشكوكمنالهزاليانتشلتالتيهي:6وَاْلصوفية

.الحلومومفتاحالدينيةالحقيدةمصدرعنده

التيالشكوكمنالوحيدالخرجلاخزاليبالنسبةالصوفيةنت

منالنفسافيدشرقالذيالنورالىاصصحيثأف!رهراودت

--ًَ.المةلفوق

الكبيرالفضلزاليلامةكانكذلكاكزاليعلىفضلللصوفيةكانوكا

قبلالاصلامفيموجودةا)صوفية"كانت:ماكدونالديقولالصوفيةعلى

منبمقامءزرلاسرعنحالفشيءكأنهاإيمطينظركانأغداالاالةزالي

-61-http://www.al-maktabeh.com



تماليه"فيالصوفيةءززاطياةميدانفيظهرلماالةزاليولكن،التبمة

تكريمهمافيوزاد،ءليماالثرعوطبقالثرععلىوطبقما،تعزيزأيما

الفرقجميعبلالسنايئعومبينالمليانةالم!ذاتالصوفيةصارتحتى

،)1(.اطينذلكمنذالاصلامية

عدةأضحى(الملوم)حياء)كتاب72صمدكورالدكتورويفول

.استئناءبلاادضوفين

الةزاليأياممنذالسنةأهلعندالتصوفصار:بورديويقول

.)2(مفرقهعلىوتاجأالحبمصرحعايهايقومثمامة

حياته؟أخرياتفيءنهاتحةلىأمالصوفيةالغزاليلازمهل

وإنماحياتهأيامآخرالىصوفيتهالةزالييهجرلم:يقولرفاعي

الذى-تيميةابئخاصةتصومهلكن،)3(بهاسحيحايمانلزوملزمها

منالأواخرالسنايئفيالصوفيةؤكقدإنه:قال-خصومتهفيألح

طريقعنالهدىفطلب،مقصودةتتحصللاطريقهاأنتبينوأنه،حياته

فيوقعع!كارهأوكان،ومسبمبالبخارييشنفلوأخذ،النب!ويةالاْلمار

عليه.الناسأنكرهع!الاْمورهذ.نحومنكتبه

خبرأنبمدإليهاركنوقد،الصوفيةينكرأنلاشالييمكنكيف

تأيرىفهواط!فيحصنهالصوفيةفيوجدلقد؟الأخرىالراصات

اباطفاعالمهـناك،لاْنوال!وصهاتالمرئياتعلملزوملازمالق!بعلم

الظاهر.وطلم

كتابهمنمباركزصللا!تورالمفلبمىهذانوردالمطافنهايةوفي

عنفقلأ96ص،"خزالينظرفي،1،هي!ة-كعابفيدنياصلماناورد.)1(

ما!ددوالد..ننعلأ،وبمر

168عىريدةابر!ربهلأالاصلامفيالفلفةأريخ-ديبور-(2)

؟85صالرفاعيفريدأحمد-الفزالي)3(
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للاطبةيكنيتقدممالاْنتحليقبدون08ص،الةشاليعندالاخلاق،

الثهـيمةاليهتدعوممابملتهفيليسالتصوف":مباركيقول.عليهوالتمليق

نقلتويونانيةوفارصهيةهنديةمذاهبعدةمنمزيجهو،وانماالاسلامية

llالحمويمكن...منهمالزاهديئنفوسفيهوىوصادفت،المسلين

الشروبفضالخيروحبالباطنطهارةالىالدعوةمنالتصوففيمابأن

يرجعالصفاتخبيثمنالبشريةالنفسبخلوصيتعلقمماذلا!االىوما

،الناسمعاللالقبقطعمايختصأما،الاسلامروحالىجوهرهفي

فتعدفيالاسلاملأن،الدفيروحعنبحيدفهو،اطياةفيوالتزهد

طرفمنحاولمباركبأنالمقتبسهذامننثلمتمأننشطيع.وصيطرة

التصوفبروحيأخذولم،الناسمععلائقهقطعالغزاليان:يقولأنخني

يسايروالغزالي5:مباركعندذلاثبمدمانقرؤ.هـذااعتقادنايثبتومما

.،ارمانوضكلىالناسذمفي!وة!وةالصوفية

يستندولا،لهلامسوغتحماملآالنزاليعلىيتحاملمباركأنويبلو

نالالتيالرصالةمنهوالمقتبسأنالىذلكيمود،وربمالمابتةحقائقعلى

e'ماعلىالتمردمباركحاولالأثناءتلكوفي،الدكتوراةمباردُبها

واستقلالهشخصيتهلتثبيتو)مابالظمورحبأربماأيامهفيلجهممترف

اقه.عندوالم.المقلى

!!
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لزاب!لمفجلاا

المخزالي!!

الناسجملماوه!ا،أرانبهآعليهينهممسكالبلورةالنزاليكان

والفلاصفة،أشهريأيرونهوالأشصاعرة،!وفيأيرونهفالمتصوفةيةنازعونه

ةيلسوفأ.نهيرو

أ!ولواضمعوعرفناه،السنياوضوفقةفيوهـومعهع!ئشاولقد

اْكبرمنبضبرشاليوالة،وقوةحياةمنحهالذيوهـوأالتصوفهذا

أكبر!.يكنلم،إنالاسلاممتكلي

لمبلأةلمسفته!فا،كانوإن،حقأفيلسوفالةزاليهللصن

بعدأفمامشفصلهاوالتياطكهذهكلالفلاسفةعلىحمل

وأت،يتفلسفأنلهلابد،كان.فيلسوفالةزاليأناطقيقةفي

منجزءاًكاؤتعهدهفيالفلسفةلأنوذلاث.وسةحمقفييتفكف

،وذلكشهايقسطألمإذاإلاثقا!تهالدارسيستك!فلا،ا!ملةاالثقافة

وكتبميسرةمواردمنالمس!!نعقولإلىمجراهاأخذتالفلسفةلاْن

،للهجرةوالئالثالثافيالقرنينخلالغير!عنبالنفلبدؤوااذمتعددة

الغؤاليه-0%-
http://www.al-maktabeh.com



مدرصةوكونوا،ولأنفسمم!مبأنفيةلمسةونفبدؤوا،الرابعالقرنفيأما

سينا.افيوالرئيسالفارابمارأصهاعلىفلسفية

أكثرمنفيلسوفبحقفهو،أيضأيتفلسفأنمنللنزاليبدلاوكان

جهة.من

شنالتيالةزيرةلكتاباتهالأساصياباعثاكانتالتياليقينفشكلة

والفلاسفة،والباطنيةالفقهاءكجبهاتمتعددهجبهاتفيحروبأبمضهافي

منالنزاليحمماةونكونبعد،فماالجبهاتهذهفيسنميش،والتكلمايئ

غيرهأتمبتطالماأساصيةفدفيةمشكلةاقعبالىهىالمشكلةهذه-اظلف

العبمأنليظهر،الأموربحقائقالحبممط!بى)ءا"الفلاسفةكبارمن

ولا،ريبممهيبقىلاانكشافألومالمهفيهينكشفالذيهـو:اليقين

الاْماتبل،ذلكلتقديرالقلبيتسعولا،واوهماظطاءام!نيقارنه

،.المتنمقارنأي!ونأنينبغيا!أمن

تفينالتياطقيقةهو،فيلسوفأالترالىيجملالذيالاَخرواوجه

موزف،وهيالصوفيةاطقيقةالاعندهاطقيقةهذهوإست،اليقينبذلك

الفلسة4عالمفينظيرهلهالموقفوالأشياء،وهذاالحالمحيالأصليفلسني

،)1(.وبوههد!رتأمثالعندخاصة

وصلنامايؤكدوما،شكذلكفيماالاصلاميالدفيفيلسوفْسالنزالي

حميممنهـكطانماأبداهاالتيوالآراء،تناولهااثلأيوعاتالمو!أنهوإليه

،.الدفي:"بفلسفةالفلاسفةعنديسمىما

موضوعفيبحث5:فيرومفرجيليوسيقولكاهي3الدفيفلسفةهيوما

دلمسفة)به:وانالفزاليءكرجانفيفنديممابتعدد.قدمهالذيأبحثامن)1(

68عر،!الفزاليعندا)دين
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وقيمتهووظي!"الدفيطبيعةمسائلىومن...الفلسفيةالناحيةمنالديئ

الصلاة-الصوفيةال!ثف-والمسؤوليةاطريةحيثمنبالانساناللةصلة

موضوعأالسهفيروميتابعالديئفلسفةكاوموضوع...الد!كاءواستجابة

صمريح،دفاعحينئذ،انهمميندفيفلسفةهو،لاءاحرفلسنيلجث

به،الايمانسبقدفيعنأومقنع

قدفيروميذكر!ااالمياحائلاتلكأعيننانصبوضمنا)ذا:ال!زالي

أبمدهوماالىبكثيرجاوزهافقدذلكمنوأبمدبلجميعأاصتوعبها

.مدى

دينيةفلسفتهوأن،فلسفةالتراليأننقررأننستطيعوهكذا

ولامادةثمةفليسبقدرتهالحالمخلق،يريدلمافمالعالمقالرلهلاتقول

.قديمانزمان

الفزالى.الفلممفيةإ!ادراهي-ماا

وكانت،الكندي!والفلسفةلراسةكلفيالمس!منانكبمنأول

الفلسفةمنمزيجأكانتالتيالحدثةالاْفلاطونيةممببهاتأزالتيالفلسفة

عنها.الكلمعندبيناكاالدينيوالتصوف

اتفاقيثبتأتههكلوكان،الثانيالمممالفارابطجاءذلكبمد

قيخيلالفارابى-يتمددلاوالحق،حق!نهماكللأنوالإسلامالفلسفة

إشرفمفارقأعقلأأوروحيةقوةص!اءكلفياْناْصاسهفلكيأنظامأ

المائر،المقلوهو-القوىهذهوآخر،شصؤونهاونحتلفحركهاكل

الم!يالعالمينلناتصالنقطةف!والأرضيوالالمالدنيابالطءموكل

ودنت،المريالمالممناقتربالمرءءملوماتاتصمتو!،والسفلى

المفارقة.المقولسشوىمنروحه
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دنستقداضريمةاإت):دصتور!كانفقد،الص!اإخوانأمما

وت!هيرهـإلاغسطهاالىسبمايلولا،بالضلالاتواخلطت،بالجهمالات

وبانتظام،الاجماعيةوالمصلحة،الاعتقاديةللح!-4صاويةلأنهابالفلسفة

.،ال!ليحصلالمربيةبالشريمةاليونارةالفلسفة

عجبولا،والا!ياتالمنطقفيكثيرةكتبأوضعصيناابئوالرئيس

وهو.ملانومت!متضافرانوارجلان،وتليذهالأعطمالفاراثطخليفةفهو

الانسانفيه!ىوربهالمبدبايئاتصالمجردالاليستالسعادةغايةأنيرى

بلمباشرةالمحةءنيصدرانلاالنوروذاكالاشراق،وهذاالاشراقمنبضرب

إنهاةضيئأعقلتإذاانطقةالنفوسإنيةوونقد"الفحاطالمق!بواسطة

واتصمالها:قالىا،حقوهذاالفدالبالمقلباتصمالهاالشيءذلا!انمقل

العقلتصيرلأنها،الفحالالمقلنفسممبتصيرأتهوالفمالبالحقل

المستفاد..الحقلفيكونبالنفسبتصلنفسههوالفصالالمستفاد،والحقل

قولآخروا--دلمفصارآخرششأيصيرشيئأ)ن:القائلقولإت

فهماموجودأالأصيئمنواحدكلكانإنفإنه،ممقولغيرشعري

.موجود!كانالذىبطلفقد،موجودغيراْحدهماكانو)ن،متميزاناثنان

مسكويهابئفهو،الممرذلاثفيإونانيةابالفلسفةتأفىمنأش!رأما

هذ.!زرجأنوأراد،وط)يةوسوأرسماواْفلاطونتطليمفيبحثالذي

.الاصلامبتماِليمالتحالم

هؤلاء-الفزالييجز-لم"كمادتهالةزاليعلىمتحاملآمباركيقول

أسحابهاعلىوسخطهغضبجامسباذ:قائلاْ!ويتا،سنمارجزاءالا

سينا،وابئالفاراليبكفروحم،-الصفا)خوانرسائلير!د-

لابئمقاطعيوردحيثبمسكويهضاصةبهمشاليالةتأفىشدةمبينأويستمارد
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-لمسماذجةالصينفسإن8:مسثَويهيقولللغزاليوأخرىمسكويه

ثيء،الىشيءمنتمايهاعزيمةولارأي!اوليس،بصورةبمدقنتقش

جوصةالطماصوقلبه،لديهواعندأمانةوالطف!":نهذاالمحنىالةزاليفييقول

علىمباركتحاملويثتد،وصعورةنقشصمنضاليةصاذجةنفيسة

قبله،لمن-صدىالفزاليأي-انه":يقوللهنقرأحينالغزالي

.،قليلالابداعمننصيبهو)ن

والدفاع،طرقهاوتحديد،اطقيقةعنالب!ث!والاْكبراك!اليلم

ونئماطكبرىبمرأةالهمةبهذهقامولقد،وبالقبمبالا-إنونشرهـا،عها

وجلأوخوفدون!المميقالبحرهذالجةاقتحملقد،عظيم

،مظدةصفيوأتوغل،الجبالىْخوضلاالجسورخوضوأخوضه)

."ورطةكلوأتقحم،مث!ةصعلىوأتهبم

أول؟آدمار!امتقفياًرفة511وراءوصمىاطةيقةطلبلماذالكن

الىاقمطشكانوقد"الممرفةفيالنظرلةارغبةهـوذهنناالىيتبادرما

-ريزة،عريوريدانأعصيأولمنوديدنيدأبطالأمورحقائقثرك

منهناكيكنلمالرغبةهذهولكن.؟جبلتيفيوضمتااللةمنوفطرة

.وكاناكالمهمازالرغبةهذ.ضاعةاأعصفيهنادُكان.طبمأبقوةيدفمها

وتضاربها.واختلافهاوالشيعالفرق-كثرةا

عفاتمرياالى-أعي.بدءفيالحقيقةعنالةزاليتفتيش-2

نفسهزأسبحت،والعقليةاطسيةالممارففيوالشك،التقليديةالفإليمكل

للسعى-ويأصافز!بلباعثأكانلنفسهالتمريوهـذا،لهاأسماسلاظوية

اطقيقة.وراء

المبم،قيهةفهواطقيقةالةزاليطلبأجلىمنالذيالثافيالسببأما
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طلبهللانسانيمكنماأثرف-الملم-فهوله4بالنهالمعرفةوأهية

:ثلاثنواحمنأهيةذاتهبح!وللملم،اطياةهذهفي

فالانسان،الملمسا)بهائمساؤعنالةاسبهايتهكزالتيالخماصة-أ

!زلمقلم-الغزالييقول-كاوالانسان،لأجلىثريفهوبكاإنسان

لام.الا

فايكالحدووشدة،إضافةغيرمنالاطلاقعلىفضيلةالملم-ب

الغرضالىبالنسبةالا!اقيمةلااذ،الاطلاقماكلفضيلةوليست،الفرسفي

لذاتهيطلبوما،لذاتهمط!بأفيكوننفسهلذيذفيوالملم،تؤديهالذي

.لغيرهيطلمبممانضلوأثرف

مقدورفيليسالتيال!ثناتعلىالسيطرةألؤاعمننوعالحلم-ج

.وا&لمطانبالقهرعيهاالاستيلاءالانسان

برسالةالشالياعإنفهو،عزقولكريمرأيفيالثالثالسببأما

الغزاليسحىأجلهامنالتيهىالأصبابهذهليحققها.المالمه!اأتى

الرغبةهذ.لأن،الصرفةفيالفطريةالرغبة:أ!هاولكن،اطقيقةوراء

الصوفيةالىقادهالذىالثصكبالأحرىأو،فلسفته!ونبهالذيلمئمكدفمته

الاصلام.فيلسوفليكونوبالتالي

مجردالسالفلسفةدرصرالنزاليان،:بوردييقولىهـ-ذاوفي

يثيرهاكانالتيايثمموكمننحرجإلىلىظلعقلبهكانبل،بالحبمشفف

(.?،)عقلى

عنهاوالدفاعإثباتهاوأساليبالدينيةالتماليمساكبمنأبرعالةزالي

002صديبورالاصلاآفيالفلفةآر!خ1()
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محاولاتويكالف،يؤمنأنيريدرجلفهو،فلسفيةعقليةقوا)بفي

تحبيرهي،ففدفتهنهائيأبيماالفصلوالدفيالفدسفةتوفيقفيالفلاصفة

والمتكلمين،،الفقهاءفلسفاتعنمأتماونحتلفة،الاصلاميالديئةلمسفةعن

جميمأ.الاصلاميةوالمتفلسفة

أصشاتكلالغزاليردإنبالحقيقةأاكزاليفلسفةنجدأيئلكن

حمبممنجزءأيمتبروالفلاصمفة،والباطنية،المتكلمينعمرهفيالطالبين

جزء.أميكنلمانفلسفته

هولناتبقىوما،والباطنيةالمتكلمينعلىالةزاليردتناولناولقد

.الفلاصفة،ومقاصدالفلاصفة"تهافتكتابيهفيالموجودة،الفلاسفةمعقصته

صماروانما،وعومأجملةالمحاربالمذهبيهاجم!لمردهفيوالغزالى

فيالفزالييمينفلا،ثقافيةلمنظمةرئيسأو،دبنيبحاْبغراركلط

للتحربم،موجأةيهاالخممرأيلهيلوحمسائلولاقاطأبالغالمذاهب

وأول،صادزويبجدلمستمينأبالتتابعالخاصةالآراءهذهكافحوانما

بجميعإياهمزينأيوردهوهو،!فحالذيالرأييوردأنههويفعلما

نحتقدماكللهيجملوهو،اظاصه"بلاغتهطلاوةأحيانأإياهمحير!أدتة

.11(ذلكمعزمنبحدرشصدابئفيهمايحاولالضبطمن

ناحيتانلهاوالمقا!د"تهافتفيالفزالىا)يهانهضاقياامةوا

إنهأتهافتافىصرحوَكا،النقداِلسلمةاناحيةفا،ومصلمبيةايجابية

-

وع!!تناقضمنةيهاماوإ!ار،الفلاصفةمذاهبهدمالايقصدلا

وتبيس.

الفلاصفةمذهبفسادلإ!ارهفالغزالى،إثباتيةا!يجماةيةالناحيةأما

16صىالفزاليءنكتابهنيكارادوفوالبارون(1)
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الإقبالالىالناس!نةو!ليمهدالعقلافلاسيقررأنيريداْديموقصور

..---ء-----.----.----!.-

يدركالذيالقلبإلىلو-كاماْلىْاْرادقطآوبمبارة،اتصوفواالدفيعلى

والرياضياتراتباا!عبالنةسبحدوالكشفبالذوقالإلهيةالحقائق

-----ص:فيةلصوا
وعالت،الفلسفةبحلمالكلامعلممنالفراخبعدابتداْتإنيثم)

ذلكتتهىعلىلايقفمنالملوممننوعفسادعلىلايقفأنهيقينأ

ساحبعليهيطلعلمماعلىفيمالع،درجتهويجاوزعليهينيدثم،العلم

حقأ،فسالهمنبدعيهمايكولىْأنيمكنذاكو)ذ،وغائلةغورمنالحم

()1(.ذلكإلىوهتهعنايتهصرفالاسلامعالاءمنأحد!أرولم

للغزالييمكنةكيفكئيرةوقىاعلأكمطويلالفلاسفةاختلافولكن

مقدممرأيفيالتناقضاظهارعلىفلنقتصرأ1علي!والردجميحأحصرها

وهبهاعلوممرتبف!نه،الأولوالمملماطلقاالفيلسوفهوالذي

أصولالىالأ-ربهوماوانتقى،آراحمهممنالحشووحذف،بنعم

البراهينمتقنةالالهيةع!ممكانتوو...أرصطوطاليسوهوأهواحمهم

يختلفواكالمةيهااختلفوالماوالمنطقيةاطسابيةكم!ممالتخمايئءننقية

)2(5اطمصابيةفي

أرسطوطاليس:الذ-!االاصلامنإن:الغزاليويقول

منالفلاصمهالفر!مدأصيميا"-سخغىآوابئفصروءلوالفارأبى

علومالغزالييحددالفلاسفةمقاصدفيسيناوابئالفارابيمانقلخللأل

علمهمأنأولآوأعرفك:فيقولأتهافتافيءلمي!!سيردالتيالفلاسفة

81عىالمنقذ)1(

3()r3صافلاصفةاافت
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.)1(والالهيات،والطبيميات،والمنطقيات،الرياضيات:أفامأربمة

علىردهفنتابعهناأماللفلايمصفةالةزاليتصنيفوذكرناسبقلقد

الا!يان:الةلاسفة

مقتضياتمافيوليس،والهندسهباطسابتتملقوهيالىياضيات-ا

الذىالاْساسكانلاْنه،المقلعلىيحولهناالةزالي.الهقليخالفما

؟دمالذيالمصولالحقل-نفسه-هوةلمسفتهمصرحالفلاسفةعايهاْقام

.شيدوهالذيالفلسفةصرحبهالغزالي

تولدأنهالا+يئالديةبالأمورالفلسفةهذهتملقعدمرغمولكن

.فتان3ءنها

براهيمالدقةيمجبالحلوماذهالناظرأن:الأولىالاَفة--أ

بالفلىفة.اعتقادهفيحسنمنطقهاوتماسك

الفلاسفةإلىشمصوبعبمصينكرالجاهلالمسبم:الثانيةالاَفة-ب

بها.ج!3ويدعيعلوممبمبنكروهكذا

التيالبراهـ!نلكن،اثباتأأونفيأبالدينمنهاثيءلقلايتالمنطقيات

،واظطأالص!وابءنهجعلىفأكثرها"المقاصدالدينيةبشروطلاتنيقدموها

المعافيدونوالايراداتبالاصطلاطتفهاالحقأهليخمالفونو)نما،فانالر

فيهيششكمماوذلكالاصتدلالاتطرفتهذيبغرض!ا)ذ،والمقاصد

حقيقةإلىللتوصملبالمنطقالاْخذإلىنحلصأيدءووالغزالي،)2(.النظار

اطديثعندذلاثفيوسنتوصمع،أ!يلآبماومهثقةفلأ،بهلايحيطمنإنهالمبم

اتبمه.الذيالنهاجعن

13سدنيهاصاجمانتحقيهق-افلأضةامقاعد;1(

23صدت،!ة:ق-الفلا-فةصةا!د(2)
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الأجساممنتحىتهاوماوكوا!ب!االسماواتعالمعنتبحثالطبيهيات3-

تغيرهاوامتزاجهاأسبابوعن،واطيوان...والناروالتراب،والهواءكالماء

،.ومغلوبنجابىعليهااعفلا!كن5واسمالتها

علىبالبراهينالىفاءكلقدروافا،أغاليط!أكثرففيهاا!لهيات-4

والصواب،فيهاب!نهمالاختلافكثرولذلك،المنطقفيماشرطوه

فبها.نادر

يجبمسألةعشريئوت!لمغ،والطبيمياتالالهياتفيالةلاسفةأغاليطثرأك

.عشرةسبعفيوتبديمهم،منهاثلاثةفيتكفير!

الكلياتإلايململااللةبأنوالقول،المالمقدمنظريةالمسائلهذهأم

هىوحدهاالأرواحبأنوالقول،الأجسادبعثو)ةكار،ا؟زئياتلا

لأن!طفذلاثالنظرياتهذهببطلحينوالغزالي.الفناءعليمايجوزالتي

وروحأ.نصأالاسلامىالممتقدتخالف

العالم،بةدماهول-2

راليالةفندهاوأسانيدحججمغمنطلقينالعالمقدمكلالفلاسفةأجمع

بماثةمسبوقطدثكلإن:!وضحإنالفلاسفةيقول.واحدةواحدة

نفسهاالمادةفإنولذا،دة111عنالاصصتفناهللحادث؟ممنولا،فيها!!ررث

فياتواليموالأعراض،الصورغيرحادثهومايوجدولا،صادئةغير

اللا!ايةمسائللنمنطتيفرقأيلايوجدالغزاليوعند.المالةكلتطرأالتي

المثمغولالمالموراءلايوجد:قاواالفلاسفةأنفه!،نوالم!الزمانفي

ولاقبلالحالمحياةزمنوراءلايوجد:الترالىقالخلاءولاملاءبالعالم

كالمالم.نحلوقفاكمان،مطلقأامتدادالمالمظرجيوجدولا،بمد
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علىقادر!كانالةأنذلاثمعتمرفأنت:بقولهمخصومهعارضهولم!

فأنتلذا،سنةثلاثمئةأوسنةمئتيأوصنةبمئهْ)ياهصنعهقبلاوللم-لمق

البرهاتبردهأجابهم،بنمانأي"قياسقابلبدوامالتسليمإلىمضطر

يستطيعكاناطهَأنإتعرفونأنمكاوذلاث،نالم!علىوبطبيقهع!م

خأقىونزإد-ذراع*فأوذراع!خمبأوذراعمئةا!ا!يهطيأن

بموجودأيللقياسقابلالحالمخارجامتدادبوجودإذناكلممعلىحموون

علىللعالماطدودماوراءالىمانضيفهأن!ممتنتجأال!زا)ىويجيب،م!ن

نأاظياللايستطيعأجلوليدخيالنا-غيرالحقيقةفيليساوجههذا

يخضعأتلامقللاينبغيأنهغير،نوالم!الزمان)طالةمننفسهيمنع

مثلوالم!نالزمانتمئلقديكونافزاليفإنولذا،الخياللواي

حقائقمثلاطسيإدراكنا!ارصةأو،التخيليهصفتنالممارسةشرطين

تكرار!عنهيمبرالذيالمفهومه!اويثمهد.الأحرىهوكاخارجية

الفلسفى.تفكيرهوعقشجاعتهعلىبالنةوبقوة

بالزمانعنهمتأخرغيرالةمعموجود!يزللمالحالم)ن:الفلاصمفةويقول

المالمالبارىء!تقدموان،النممسمعوالنورالحلةمعالمملولكوجود

اللأوتقدم،الاثنينوراواحدصقدم،بالزمانلاوالرتبةبالذاتتقدم

وحركأ،لهالتابعالظلحرغعلىالشخصحر!تقدممئلالمحلولعلى

ذإمع!لوبمفها،اكمانفيمتساويةفإنها،ا(1ءحرغمعالماءفياليد

ولايقال،الماءفياليدبحركأ1(1ءوتحركالثمخص،بحرغالظلتحركيقال

متساوية،كانتوإنالماءبحرغاليدوتحرك،الظلبحركةالشخصتحرك

قديمينأوحادثينيكوتأنلزمهذاالمالمعلىالبارىءتقدمأريدفإن
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.)1(حادثأوالآخرةديمأأحدهايكونأنواصنحال

،أوارمانالماكلمتقدماللةإن:بقولناونمني"ذلكعلىيردالفزالي

هو:أمكاولا:كانقوفاومفهوم،عالموممهكانثم،عالمدونكانهأن

وجود:عالموممه:كانقولناومفهوم..فقطالعالمذاتوعدمالبارىءذات

واحدكشخصوالحالمفقطباوجودانفراد.دمباقةونحني،فقطالذاتيين

اللفظيتضمنلممحهوعيىكانمثلآئمعيىو)يتمالىاللةقلناكانو

تقديمذلكضرورةمنوليساثنينوجودثمذاتوعدمذاتوجودإلا

أغاليطالىالتفاتفلا،لمالثتقديرءقلايسكتالو!كانوإن.لمالثصيء

.)2("الأوهام

حدثالحالمأن:وجهبنمنالفلاصفةبهماتقدملىعوالاعتراض

يستروأت،فيهوجدالذيالىقتفيوجودهاقتضتقديمةلإرادة

،ابتدأحيتمناوجوديبتدىء،وأنلهااستمرالتيالغايةالىالمدم

الاعتقاد.هذامنالمنعفاذلاثدث2فلمصاد!يكنلممثلىاوجودوأن

قديممنصادثحدوثاسقبحدتم:النزالييسردهكاالئافيالاعتراض

فإن،أسبابولهاحوادثالعالمفيفإنبهشافالا!منلمبدولا

طقل،متقدذلكوليس،محالف!ونهايةغيرالىلحوادثاإلىاطوادثاستندت

واجبواثبات،بالصانعالاعترافعنلاستفنيتممم!نأ،ذلككالىْور

تنتىطرفلهاالحوادثكانتو)ذا،ال!ئناتمسقةدهو،وجود

منأصلمعلى)ذتبدفلا،القديمهوالطرفذلكفيكون،إليهسلسلتها

قديم.منصادثصلمورتجويز

.49س"!افت(9)

9،س1)!انت)3(
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وجودهقبلممكنالحالموجود،:الحالمقدمكلللفلاصفةآخردليل

،أوللاالام!نوهذا،ممكنأيصيرثمممتنمأيكونأنيستحيلإذ

يمكفالاْ-والمنطللااذوجود.ممكنأالمالمينلولملمابتأيزللم:أي

فالممكنيزللمبالام!نكانفإذا،اوجودممتنعبأنهفيهالصالميوصفأن

أنهوجرد.ممكنإنه:-ولناممنىفإن،ينللمأيضأالام!نوقتعلى

وجودهمحالاَبكنلمأبد!و-ودهممكنأكانفإن،وجود.محالاَليس

و-ود.ممكنإنه:قولنابطلأبداً،وجودهمحالأكانف!نوإلا،أبدلم

...،أبداً

اطدوثممكنيزللمالحالم،:بقولهالمجةهذ.علىالغزالييمترض

لمأبدأموجودقدرواذا،فيهاح!اثهويتصورالاوقتمامنجرمفلا

كقولهموهذاخلافهبلالام!نوةقعلىاواغيكنفبم،طدثأيكن

الهطلمفوقجسمخلقأوهومماأكبرالحالمقديرأنوهـونالم!في

ممكنيكونأنإماطدثكل)ن:القولالىالفلاصفةويذهب..ممكن

.اوجودواجب+و،اوجودممتنعأو،الىجود

قط.بوجدلاذاتهفيالمشنعلاْناوجود،ممتنعيكونأنومحال

اوجوداواجبفإن،لذاتهاوجودواجبيكونأنمحالو!ذلاث

قط.يحدملاكاته

الحالمأى.بذاتهالوجودممكنأنه"الىالفلاسفةيصلوهكذا

وسفالىجودام!نأو-وجودهقبللهط!لالىجودإم!نةإذن-

المادةإلامحلولا،اليهيضافمحلمنلهبدفلا،بنفسهلهقواملااضافي

اليها.يخضاف

الذىالام!نأتفييتلخصهذاالفلاسفةدليلعلىالغزاليرد
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ف!اوجودهالمقا!ماقدرفكل،المقلقضاءالىيرجعالفلاصفةذكره

علىةةدرلموإن،ستحي!حميناهامتنعوإن،عممنأمحيناهتقديرهيمتنع

حتىمو!ودالىتحتاجلاعقليةقضاياةثذه،واجبأحميناهعدمهتقدير

التهافت.كتابهفيالةزالييذكرهاثلاثةأموربدليللةو!فأتجمل

اذاأنهمظصومهيثبتأنفيوسعهفيامفيدلنقدهالغزاليويوا!ل

لرفضمسصببأيلدحهميوجدلافإنه،الماضيالزمانبلانهايةيس!ونكانوا

اثباتهمعنعاجزينيكونونثمومن،الحللنهايةلاالىالرجهىإم!ن

أجل:صها-رأالة!اليوثةول،فطالحالموأن،العالم!اعاقهأن

هؤلاءأنغير،لهصاعلاوأنه،أزلرالطلمأنيمتقدوندصيونيوجد

قدمتؤكدونإذ-يمتقدونالذفيالفلاصفةمنالمنطقإلىأتربالزنادقهْ

،.صانحأالمالم)عمااءهذابعدالمفيدمنأن-المالم

إذا:المالمبفدميقولىنالذيئالفلاسفةنحماطبأالغؤاليويستطرد

!نهاواحدةركليوجدصادلمانذلاثفيرأيتم،والنهارالل!تعاقبشماهدتم

تأ؟حقماوهـذا.مطلقأبدايةلجهوعهايوجدلاحينعلى،بداية

العدل.صدلةتكون

يمكنلاعامباتةاقإز":قاليالةقالفقد،وفنائهالعالمأبديةمسألةاأم

.الى-ينابضمنهبوإنما،العقلبطريقةي!االفصل

الحالموجودتأ-جىي!ت-يلأنهوممبالةلاسفةب!!يقولأخرىومسألة

تلازممني!بماأصإسعلىيةومالاعتراضوهذا،علتهو-ودءن

ومملولها.الملةبايئوتقابل

هذافيالأسماصميةالفكرةيمحصأنبعدذلكعلىيردالغزالى

استدلالية،قياصيةأمضروريةبديهةتضيةممبهل:ؤيتساءل-الاعتراض
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كذلكومب،بدليلعايهاجمرهةوالمالفلاصفةلاْن،اسفلاليةليستإنها

مقايةأنإلىالنزاليويشير،إ!كارهاأمكنهمالوالابديهةليست

.فادة.قايسةاطادثةبالارالةالقديمةالارالة

هوالتياطركأومثل،قديموارماتقديمالمالم:الفلاصفةيقول

بالم!تمقروناكمان:بقولهمفحمأرد!ذلاثعلىالغؤالىيد.مقياصها

وتحت(فوق)والزمانؤيدعندما(وبعدقبل)قولكغيربإنهمافرقولا

مفالعالموجودقبلزمانوجودافتراضوباقالي،نالم!ؤيدعندما

.الى!أغاليط

اقا،كانت5الفيدوفنظريةمنكثير!يدنوالأخيرالغزاليرأى

صابقةصوربل،الكليةالمعافيمنليساوالم!نالزمانان:ئقول

اظارجي.المالم)دراكعلىبهانستعينللتجربة

8الجزنياتيعملاالله-3

،والمقابالثوابتناقضومبالفلاسفةإلهاذهبأخرىمسألةهذه

.قوةجم!المسألةهذهلدحضتنبريأنلمغزاليضروريأكانلذا

يدخللا!ييأعالاالأشإءيبم-اقهأممط-إنه5:الفلاصمفةيقول

أنهرغمذلا!ا-والآن،والمستقبلبالماضييخهلمفولااكمانتحت

يحلمأنهالاالأرضولافيالسماواتفيذرةمثقالع!ةعفيعزبلا

بالاعتراضالاضتغالثممذهـبهمفممنأولآبدولامميبنوعالجزئيات

تكفلمأنبمدتنكسفمثلاَالشمساْنوهو،بالمئالهذاوتبين

يهاهوصالةالكسوفأعنيأحوالثلاثةلهافيحصلتتجلىثممنكسفة

هوكاق،أيموجودةيهاهووصالة،سيكونأياوجودمهتظرمعدوم
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الةولهذا)1(،قبلمنكاتولكنهمعدوميهاهوم!لثةوطلة

لابفموجه-بالطبعهناالغزا)يفانتقادلذلك-سينالافيمفسوب

مذهبه.وأهلصينا

وعرزيدعوارف!يململاالثهان:-الفلاصفةأي-يقوون"

....وخواصهعوارضهويملم!يبحلمالمطلقالانسانيملموانماوظلد

أحوالهمنيتجددبماعالمأالةيكنلمعصاهأوتحالىالثهأطاعومئلاًزيد

واذاتكن!اْنبهدطدثةوأفمالهشخصفإنه،بمينهزيدأيحرفلالأنه

)سلامه،ولازيدكفريململابلوأفحالهأحوالهلميعرف،الشخصيرفلم

.،نحصوعألاو)صلامهالانسانكفرو)نمايمبم

كليكوناواحدالشخصمثلمظهاالكسوفصالاكشالى:يةول

الاضافاتعليكفتتاقب،كالاثالىثم،قدامكإلىيرجعثم،عينيك

تمالىالثهعبمفياطال3تةأنينبغيوهكذا،دونكالمتنقلذلكوالمتغير

يتغيرلاواطالوالاْبدالاْزلفيواحدبحبمالاْشإءنملاأنهنسلمفإنا،

.،عليهمتفقوهوالتغيرننيوغرضم

المتباينةوالأنواعالأجناسبينوالتباعدالاختلافألىْالغزالييذكر

.ا!كأمانأةسامليأالمنقماواحدالثيءبيناواغالاختلافمنأشد

ورد،بال!لمياتاللةعلمحصرفيالفلاصفةآراءبمضباقتضابهذه

وجودتثبتلأنهاالمسألةبهذهيهتمأنالغزاليمنطيميأوكانعب!االغزالي

.الاَخرةفيوالثوابالمقائد

.3ص"غافت(1)
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:الأجممادبرثان!ر-4

لذةفيإماسرمديأبقاءاوتابصد-ئقىالنفسان:الفلاصفةقال

ثم،لمظمهالىصفبهيحيطلاألمفيوإما،لمظمهابهااوصفيط2لا

طبقاتنتفاوتثم،الزمنطولعلىينقضيوقدنح!رأ،الأأذلاثيكونقد

المراببفييتفاوتونكا،محصورغيرتفاوتأوالل!ةالأملرجاتفيالناس

ال!ملةدلنفوسالسرمديةواللذة،محصورغيرتفاوتأولذاتهاالدنيوية

للنفوسضيالمنةوالألم،المعاخةاالناقصةللنفوسالسرمدممطوالاْلم،الزكية

،والطهارةوالتزكيةلبال!الاالمطلقةالسعادةتنالفلا،الملطخةال!ملة

القوةأن:الحبمالىاطا-4ووجه،بالمملواككاء،بالمملوال!

لذتهماالشهوانيةاقوةأنكا،ولاتةالمهدركفيولذتهاغذاؤهاالحقلية

وكذااطيلةالصورةالىالىظرفيلن!تهاالبصريةوالقوة،المشهىنيلفي

تهويث،واو-واصهوشواغللبدناعلىالاطلاعمنيايمنهوإنما،القوىسائر

لكنالنةحممالذةبةواتتتاْلمأنحغ،الدنيااطياةفيالجاهلةوالنفس

،)1(.بالألميحسلاكاظائفاْلمهاءقويليهانفسهاينسيم!البدنإالاشتنال

الا-ذاتمناشراعاالمقليةالذةبأنسبتأنويحاولالةزالييقول

السباعحالمنأشرفالملائكةصالأنأحدها"أصفيبدليل،ابممانية

وإنما،والأكلالجاعمناطم!هيةالاذات!!وليس،ا)بهائممنواظنازير

حقائقكلاطلاعهافيفينفسها؟خمهتالذىوجمالهاكالهاالشمورلذةلها

يؤفىقدأيضأالاةسانأن:والئافي...الحالمينربمنوقربهاالاْشياء

بهوالثماتةءدوءلمبةمنيتمكنالذيفإن،اطسيةكلالحقليةاللذات

81صةت1)913()
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-
طولالأكليهجرقدبل،والاْطمهةالاْنكحةملاذتحصيلهايه!هـفيفهو

بألميحسولافب"الاْصخسةمعوالنردالثطهـنجغلبةلذةفيال!ار

احترامإفييزددكانإذاوالرئايصةاطشهةإلىالمتثوفوكذلاث،الجوع

ةيؤفىءت"نشروءيرهيمرفهبحبثمثلآعفيقتهمناوطر-صاءوإفيحشهته

.،اوجهماءكلمحافظةذلاثويصتحقر،اوطرقضاءويترك،اطث!ة

منالقرآتفيماطءإن:فيقوونججممسردالفلاسفةويتابع

و!!ذا،والتمثيلارمزفبيلمنهو)نماالماديةوا!يمالنعيمأوصاف

الكلية.النفسمنجزءلأنهاضالدةوحدهـاالنفسبأنالقولالىخهواا

كماا-.2(ا-9)8ادائلفي4الفلاسةحسججصكلإةزالياويرد

الفلاصهفةكلردأاكطالةشايوردهالذيالأخلاقيوالد)جمل،سابقأذكرنا

منلذلكأصالهافيالنفسشصإركفالجسد،واوا-باتاطقوقبمدمنوط

والتليف.باواجباتالقيامعليهيتمايئأنالطبيمي

فيالالهيةأهدرةادإلوهوالةفىالىعليهيمتمد2خرد)يلوهناك

بأع!بليسالموتبمدا؟دتدسما2النفسف!فلمق،اظالقصنععجائب

.اوجودإلىالمدممنخرجالذىالترابيبالجسمتحلقهامن

الفلاسفةيكفراْناي!شاليالةأرادالتيالثلاثالمسائلهيهذه

هـوالدفيفقدكان،الدفيعنودفاعأ،والمقاباكوأباثباتأجلمنوذلىث

فيالأولىشكوكهقامتوما،ونفكيرهاليالهشعقل!الاْولالمسيمار

ا-تماإعفائقةو؟قدرة،وحقيقتهالديئءنالدفاعأجلمنإلاالمةل)ح!م

ثقول-كال!نه،القليوالايمالىْالباطنيالكشفالىالدفيأص!رد

واوقوفوالمقلالديئمنكلنطاقتحديدءنع!ق-المفكرينمنالبحفى

إلىاضطرعندمالدفيالمقل3اخضافييترددلمانه،اللازمالحدعندبهما
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فيضمونكانواإذالفلاصهفةمافعلنقيفىوعلى،الاْنبياءممبزاتإثات

تباينأ.بينهماوجدواإذاددقلالديئ

الأنبياءمع!زاتاشاتفيلاديئالمقلاكزاليأخضعكيفلنر

نبوحهم.صحةعلىوالدليل

وهـوافبوةامدركاتمننموذجأالانسانفيوجدناإننا:الغزالييقول

نأع،وتسعويرى،الغيبمنماصيكونيدركالنائمفإن،النوم"

منأنواعبهتدركطورالعقلاْنف!عا،عقلىحالةفي4وحمصبصره

الغيبلؤرفيهيفا(رآخرطورالنهوةكذلاث،اطسعنبميدالمحقولات

انالاففيأن!تدلوالنجومالطبكحبمفارؤيا،امقلايدرع"ولا

المقل.منالادراك!ذاتقربو!ى،النبوةخواصمنشيئأ

فذ!ب،?-4مناطقيىيزوصيلةولايةيةأعالأالة!الييجدلم

ثم،ممهأمانولابهثقةلاماصواهكللأنسه،ويت!الحبمهذاعنيىحث

والنبوةبالديئالمميقالا؟إلىْهـإلىالف!أفقفيمستطيلتطوافبحدانتى

اث!ربفة.أحاديثهاوثراسةخواص!هابكثفيفانكثى

فملى.المطافونهايةالانما-لاق4نقمالاةزاليبافسصبةجاءالنبوةبحث

إلىا!تدىوب!ط،الفاصمفةو!دم،تف!يرهف!--يةبنىبهاالايمانضوء

اليقين.راحة

ا!درجالادراكطإقةووهب،صاذجأخاقالانسمانأنيرىفهو

تحجلوالجماؤْوالىاواجبيدركالذيالمقلةإلىالفييزإلىاطواسمن

هـوماكمتةءنالعقليحبزكذلاثالمسموعاتإدراكعنالنظربقصروكا

والغيب.المستقبلءلميهينطويمما،طورهوراء

القلبيحتاجكذلك،علاجالىعيضهفيمحتاجالاذمانجسدأنكا
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ونحالفة.القلبلهذاعلاجاللةوممرفة،دواءإلىاروحموضوعهوالذي

.،القلوبأعصاضأطباه!والأنبياء"ؤياقهالهوى

:ثلاثدرطتعلىبالنبوةوالايكاناليقايئ

أهلإ4أخبر!مايصدقونف!،الخبرإلىالمستندالمامةن-151ا

.ادارفيفلانأإن:!ميقال،كأنالثقة

يتمحمموهقدفم،بالاصتنباطواليقينالايمانالىالحالاه2-ث!ل

الدار.فيأنهفامشنبماوا

دوناطقيشهدونالذيئالعارفينيقينالمراتبهذهأكلماوفي-3

هؤلاء،اطقشمثادةلهمواستقامت،اطجبدونهمرفمتصثح!إب

نألهموبان،المالاءاصتنباطعنهيمبزعونيأعالأفتلقواالمقربايئغدوا

طورفوقصاورثبوتةوأقروا،شريمةأح!ممجردليسباطنيذوقالدفي

بأعينهم.الرجل،ورأواالداردخلواقدفم،العقل

المسنظهر-فيقال؟-التهلميمية:عنمالةزاليذكرهوماالتمليميةمذهب

تاليم!االىوتمربت،البلادشرهاعمالتيلمةالم!الف!الةالفئةتلكهي

يختتي،حيثالبراقةبالتماليمخداعهايسهلالتيالضميفةالنفوسمنكثر

هؤلاءخطرفيزادومما.ممناهبكلالزيخاكا!االبريقذلاصاوراء

هوءظر-فذلك-وماخفىأماماخني،الظا!رفيالاسلاميدعونأخهم

عليم.اله!دأخذمنإلاعلإ"يطلعلاالذيالدفينالداء

يىجحممصوم)مامزمانكلفييوجدأنهبدلاأنهالتمليميةزعم

والصوابحلمثممكلكللديهفيكون،الديئبأمورتطقماكلفي)ديه

منالتمليمإلى،ودعواالرأيإبطالعلىكتهماتفقتوهكذابهيفتيما

يكونأنيجب"المحصوموالامام.بالتمليميةحمواهذاومنالممصومالإمام
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الامامي!ونأنوطبيمي،ينعونهكذا(اللة)رمهولعترةمنضخصأ

وأملى.فولدأولدلمأعقابهفيالامامةوتنتدلعنهالةرضىعليا(مص!وم

الاما!-ة5:-!اللةر-ولعلىالنصذلكيضمواأنزع!-م!!م

كونهصحةعرفموبماذا"الغزالييسألهم.،لاْولاده-وبعدهلملىبمدي

حماعأوبنظرهأو،المقلأبضرورة:عصمتهووجود-إماممأى-مه!هومأ

الةزالىِويتاخ،الضروريالعلميولدالسلامعليهالةرسولعنمتواقىخبر

ممصومأهيكونأنالىتحيلمنأنهعليفمبينأ

الانمصإفيالتمليم:طري!نعن-تحصي!رالغزاليبنظر-الانسافيوالمبم"

،)9(اربانيوالتمليم

جميعبه"يقرمحسوسومسلك،مملادطربقالانسانيالتحليم-ا

المفلاء.

التحصيلوهوخارجمنأحدهماوجهينكلة*،الربانيالتمليمأما2-

بمترلةالباطنمنوالفكر،بالتفكرالاشتفالو!والداخلمنوالآخر

الظاهر.فيالتمليم

اففسأنو!و،اوحيإلقاء!و:الربانيالتمليممنالأولاوجه

وتفصل،والأملاطرصودرن،الطبيمةدْشعنهاينولذاتهااْكلت)ذا

بوجهها،وتؤا!الفانيةالاْمافيءننسبها،وينقطعالدنياضهواتعننظرها

ومنثئهابارئهاعلى

الجزئيهْللنةسالكليةالنفستنبيهو!و،الالهامفهو،الثافيالىجهاأم

تمريع!وواوحىاصتعدادهاوقوة،وقبولهاصفاتهاقدرعلىالانسانية

ع!أيسهىاوحيءقاطاصلوالعلم،تريضه!ووالالهامالغييالأمر

409صالرزاقعبدبكرأبو-النزاليةالنة-ات(1)
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كالضوءو!و،لدنيأعلىأفبصىالالهامءنى!ملالذيالملمأما،نبويأ

لطيف!فارغقلبكليةحالغيبصراجمن

،اللوحممبالتيالنفسويينالانسانفةسيينالحجابيرفعواللة

،المكنوناتتلكممافيزيهاويننقشالمكنوناتبمضاْسرارةيهافيظهر

اللدفيالحلممنقالالح!4وحقيقةهعبادهمنيشاءلمنعنهاالنفسفتمبر

اللةمواهبالح!4-كيمأ،لاْنيكونلاالمرتبةهذهالانسانيبلغومالم

تمالى،

كالمرآفصارتوالصدأالخبثعلاؤاعمامنها:مراتبوالنفوش

والتصقي!الاصلاحتقب!ولاجو!هـها،الخبث!امبماولفسدالتي

الديئحدالى4ينتهلم01و!ن"،الآإدفيأبدرجهمعنالحجوبون!وهؤلاء

انغمستقدوففوصأ...قيلالتصاوالتزكيةقبولعنيخرجولموالطبع

الحقنورلثروفمستديمينالقدسصلكفيوانخرطواالجبروتتأملفي

تفارقهاألاوتوددنياهاتألفاظبيثةالنفس،)9(الدوامعلىأسرار!في

ادكافرفيومثوىةفيالمهدارالاَ%هـةلأن،لهاءهـإ"دارخرةVu،أبد!

.النار

وجهكلمنالىاحدبأنيجيبنا!الةخلقماأولما:الغزاليوصألنا

عقلآمرةالغزالييسميهالىاحدالثصيءوهذا،واحدالاعنهيصدرلا

حتىأقبللهفقالالحقلاللةخلقماأول(:")!إحمدبقولمستث!د!

دونكالمالمجميعبكيستكلحتىأدبرلهقالثم،فأقبلبهبيمل

:السلامعليهقال،كابال!عنهبحبرالذيهذا.،قالأمرةويسميه،،فأدبر

محارجعن339!(الغزاليةا:!حاتا)فيالرزاقعبدبكرأبوأورده()1

للنزالي.ال!دس
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كاق!وماقال؟أكتبوماقالاكتبفقالالقلماللةخلقماأولإن"

،...القيامةيومالى

:طبقات،ثةالىْالعالمالغزالييقسم

المقول-طبقةا

النفوس-طبقة2

الأجسام3-طبقة

تائلا:إحيتاالثلاثالطبقاتهذهإلىالحا!شاليالةيقسمأنبمد

أسقل،وايؤفىلافهوالمركبةالقوىمنيتأؤالبدنهوالجسمأن"وكا

اطيوانيةوالقوى،النظريلحق!امنوقيأفىاطيواةيةالقوىفييؤفىالمملى

أنفافمفكذلك،ابدناوأعضاءابىمفيوتوْووالمملالمقلمنتتأز

يتأ!،لامؤ!،يؤفىلامتأفىالأقسامهذهإلىتنقسهماللةأفمالجميع

فتتأفىالنفوسفييؤفىالذي،والمتأشالمالماْجسام!ويؤرلاالذيفالمتأش

بلتتأفىولا-ؤزوالمقول،بالتحريكاد!اواتأ-صامفيوتؤؤ،العقولمن

ربهامناممالاتاتلككانتوإن،است!اللهماليسمحهاحاضرةكألاتها

1()،وتقدستمالىومبدعهاوخالقها

فيل!صبل،العقلبنظرشاللاالالهيةاطقائقاْنالمم!لوممنإنه

واليقينالباطنيفالكثاْنيمتقدالهزاليلكن،عايهاالاطلاعاليصرقوة

مفقبسهبالانساننفسلأن،اللهَوجودلنايئبتمماالشخصي

اطة.لور

يقررهكذا،صاحبةولاولدلهي!شلم،أ!دواحدواطة

99عرالضدسممارج)1(
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الازدواجءفسفطوهـةممهاالخلوقاتإن:إبلافزاقلناولكن،الفزال!

اليسائطوفيازدواجاهـكباتاةفيومحسوصهم!ممقولهما،وكثيفهالطيفما

الأفلاكبواسطةوالنفوس6ازدواجوالمركباتالإ-إئطوبين،ازدواج

المادنومن،ومواليدنتائجوالقابلالمطيوإ!ن،قابلةوالمناصر،مصطية

بإنكا،ازدواجوالنفسالمقلوبين،اتوالا!واطيوانوالنبات

اللهَبأنإقناعهعاولينلاةزاليذلاثقلنماكلو،ازدواجوالاوحالقبم

والأصاظلقلهمن"ؤددوبدوتالةورلىلأجاب،أحداًواحدأليس

لهيكونأتصبحانه،وقبولاَّبدءاً،الازدواجعن-اللةتحالى-

.تقدي!فقدرهشيءكلوخلق،عاحبةلهتكنولمولد

وتطيلها،المم!زاتعنحديثهعنبهطءبماالغزاليتصلبوينداد

الميت،إحياءوكذلك":ا)تهافتفيفقالطبيحيأتعليلآتلميياطوللقد

،شيءلكلقارلةالمادةأنوهوالطربقبهذاممكنثحبانأالمصاوقلب

أكلعنديستحيلانباتاثم،نباتأتستحيلالحناصروصاؤفالتراب

فيضلق،ارحمفيالمنيينصبثم،منيأيستحيلالدمثم،دمألهاطي!وان

تأالخصم!ريلفلم،متطاولزمنفيواقعالحادةبحموهذاصيرانأ

وقتفيالاْطوارهذهفيدةالمايدبرأنتعالىالمحةمقدوراتفييكون

وقىنكبأفطلهافياطرقاأقربتتركلاالطبيمةإنز؟اعهدمماأقرب

ا)يهاالو!وليستطيعومنأاوحدانيةتدرككيفلكن.والأسدالأعوص

فالوحدانية،وإقناعهدوءبكلالغزاليعهايجيبالتساؤلاتهذه!كلوكيف

المارفوتاواصلونيبلنما،بارقةضاطفةلىفيتدركاخزالىايقولكا

صالاَ،عندلمالةوحىبدفكرةفتست!يل،بالذوقالتصوفأهلمن

اوحدانيةمبدأعننشأوقد.روحيسكراللةذكرمنويغمر!
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-:همااعتباران

لايوجدعداهماوكل،موجودوحدهاللةأن!ؤداهاعتبار-9

منه.بنممةالا

المالم.لهذاالمستروحد.الةأنهـوآخراء!تبار-2

الحالمأما،حقيتيوجودذووحدهوهـوشيءكلهووحدهوالمحة

ولكن،المؤمنيقتنعرجماهناالى.الأوهاموبأطيافالظلا!بخيافأصثبه

قلي،ليما!قفقطذلك،اللةرؤيةي:كيفقاليالةسألوالمؤمنهذا

محتجبلأنهالُهحقيفةيرواأنالبشر!يتمذر)نه:راليالةلأجابه

ال!ئناتهنورهقوةلأحرقتأزاحهاوحجابأ-بمينوراء

يمتقداظيركايريدالمحة3واكرالخيرأوجدلماذاالقديرالملىواقه

!رتويهلماجطو)نما،الشرأجلمنالشريريدولا،الخيرأجلمنالغزالي

تكتنفالإ!يةالمنايةكاأتلذا،جوصواظيرعرضفالثروعليه،اظيرمن

.بأسرهالمالم

بكلالمؤمنينممظمأذهان!اودالتيالأسئلةعلىالغزالييجيبهكذ

وق!الةزاليأفقسمةالمؤمفويستفل.تمقيدولونوبساطةهدوء

ألمحة؟لصرفةسبيلمنهل:فيسألذهنهيراودماكلعلىللاجابةالكبير

الذيالحالمسرفيم!ون!نعماعجائبيالةاتالغزالييرد

ال!برى،المحجزةهذهالانساتوفي،والأفلاكوالقرالشمسفينظم

الصالمفيماصمنتبرأء-فهومتىأحبهالةالانسانعرفاذاحتى

والطاعة،بالذا!المحرفةقويالحبولذلاثكان،تمالىحبهفي!يصمد

بالمحبة.الاطاعةت!ونولن،الهبةوليدةذاتهابحد

نقدعلىأقدمإصلاعيعالمأولكانالذيالفيلسوفالةزاليهوهذا
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ظل.الىافيالتحمقيهاوالتحمق،ال!فيالدرسلرصهابمدالفلسفة

نقدهبدأ.ةيهااظطأمنالصوابوتمييزتمحيصهافيوسنة،يدرسهاصنة

ءدالذيماقىىلكن،صيناوابئالفارابينةلهاكاالأرصطاطاليسيةللفلسفة

امجابىوجهلهاكانهذهالهدمعليةأنذكرنالقدهذهالهدمعليةإلىباكزالي

الفلاسفةمهاجمةفيالةزاليبرغبةالقولإلى!يهيلكرادوفولكن،صصليوآخر

كريموتؤيد،الحقلهذافيالعقلأساليبا!مصتيليحسنوالمالذفي

.يهولكمانفسهالترالياعترافاتالىبالاستنادوذلاثكرادوفوقولعزةول

فأضخا!مالفلسفةنظرفيممضلةالتراليأمثالان5:بوردكطيقولا

قدروضحناقدنكونأنونأمل،توضيحالىتحتاجروحيةحقائق

الدين!ية.شاليالةفاسفهَالام!ن

بمضهناكان:نقولوأف!رهالةزالىفلسفةعنالبحثختاموفي

إشحاعصكزةيهاالمريضةالشخصه،تلكن،آرائهفيوتناقضتعارض

.ظلامأوكوضمنجواةبهايكتنفقدمايجلى

امامنااتبحهالذيالمنهجعنالبحثالىالانتقالبنايحدروالاَن

اطقيقة.وراءصحيمنففسهإليهتصبوماكانتالىلاوصول

ص!ى
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اافص!إلمحما!

الغزاليالّذياش!لخَثا!اج

،ال!3مهيار"كتابهفيبوضوحفيدهأةزاليالدىالبحثمنهاج

يوضحالحلممعياروفي.أبحاثهفيمهظمءلميهواعتمدالمنطقالنزالىاذعلقد

الماومجدواهيشملالمنطقان5:فيقولتامأتوضيحأالنطقالنزالي

الفقهياتفيأنظراأتصنمرفكفإنا،والفقهيةمنهاالمقليةالنظرية

المةدماتمأخذفيإلوشروطهؤتيبمافيالحةلمياتفىالنظريمارضلا

حيثمفالنظرهووالفقهاتالحقلياتبيناظلافانأي،فقط

.،فق!الماثة

المنطقفائدةبأن27صالمعهارفيالزالىيجيب"أالمنطقفائدةما

العقل.بحاموالتمسكالهوىوطمالحسطعمنالتخلص

أن!اعلىالتثليلىوالقياسالناقصالاستقراءتحليلاكشالييحاول

وهذا،الظنالىبلاليقإنإلىلاتوصلالتيالفة"طرقمنطريقان

بالفقه.المطلوبهو

عنيختلفالأرسطوبم!الاستةهـاءلكف،الاستةراءاتبعأرسطو

أخرىصلسلةعلىالجزئياتمنسلسلةرجحالأخيرأنفيالفقهى
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قصورأوجبالكالعنالاصتقراءقصورإنالكلىهالحمالىلاوعول

كانكاالتمادلكلالاحمالبقاءيوجبولم،ا)يقينعناطاملالاعتقاد

،)1(الاحمالينأحدبالظنرجعبل

والاستقراء،الأرسططالييالا-:قراءءقاطديثنتابعأنقبل

الارسططالييا(نطقعنكةمنلابد،الآخرعنمنماكليختلفوماالفقس

المسالين.بماومالغزاليمزجهوكيف

تاريخ-من-للهجرةاظاسىالقرنأواصطيمتبره:النشاريقول

الىفيهالمس!ونيلجألمع!د،دقيقينعيديئبينفاصملآالاسلاعيالفكر

المزجعليةاد!ونفيهبدأوعهد،اليونانيةوالفلسفةبالمنطقءومممزج

هذهأنملىالمس!!نع!،ءيجمعوكاد،المنطقنطاقفيوخاصةهذه

،)2(الغزالطبهاقامالأخيرةاطركة

المنطق.هوالفلسنيا)يونانشاثمنالمس!ونرفاعمأولأننملم

الىيمودانه،أمالبمضقال،كاالمباصيالمصرفيذلككانهللكن

وقاعالىبالاستنادفيؤكدذلكعلىالنثماريجيب؟المباييالمصرماقبل

فيإونانيةاالفلسفةكلاطلهواالمس!!نبأنموجودةونحطوطات،لمابتة

.الأمويالم!رصلر

هناكأنذلكعلىالنثاريجيبنا؟المس!ونعرفهاهللارواقيةوبالنسبة

والفقهاءالأصولييننقدوفي!نوالملخصالشراحمنطقفيرواقية"عناصر

المسرونمنهااستقىالتيالمصادرمبمال!نا،صاأرصمطولمنطقالهدعي

يأتي:فيماالمصادرتالثتتلخصال!ناصر:هذ.

الهلم.مميار(9)

013صالنشارطميعليد.-الاسلاممفكريعند"بحثمناهج()2
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الممرفينقكقدارواقيةاممتبابمضتكونأنالمرجح-منا

.لأمويا

والكنائسالأديرةفيبالقسسوالاتصالالمليالاحت!كطريقعن-2

.المدارسهذهعلىكبيرأفىوللرواقية

نقلتوقد،اليونانالأوجانونشراحمنالمتأخريئطريقعن3-

الثراحوأ!.كثيرةرواقيةعناصرئهاولاصلاعيIالمالمالىالشروحهذه

المفكريئهذفيأنالمعروفومنوجالينوس،الأفروديسىالاسكندراليونان

الرواقية.هاجما

امالماالىدخلقدالأرصطماإليسيالمنطقإن:نقولان!يهكننا)ذن

بجانبهووصمل،وتكررتقىاجمهتوالتثم،مبكرزمنمنذالاصلاعي

مناليونانيونالشراحأضافهاأرصططايىيةغيرأخرىأبكاثبهو!زجأ

الأرصططاليالتراثأمامالاسلاممفكرواووقف.متمددةمصادرمنبمده

متحارضة.مواقف

الكلامكتبمنكتابولايخلو،صمالمس!ونفعرف،الش!كعنأما

الكتبتميينمحاولةالمبثمنيكون!ثلاَراكأمعرضمنالفاسفةأو

.النشاريقول؟آراء!ذستالتي

الهافتأصلأنعلىابدوياارحمنعبدأكدكيفسابقأذكرناولقد

البيهتي.بهماقال،وذلاثال-وىيحيىرديمود

إلاممظمهفيليسللغزاليالتهافتألىْ،فيمتبرسيومسبلاأصيناأم

)1(وسأميريةسكستوسلكتبقىديدلم

21صلاصلاآاءفكرىمهدثالبصءنهاجفيالنثارأورده(1)
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الحقيتيالمازجيمتبرالةزاليبأنلنكررنهوداننسظيعذلاثبمد

فيوضمهااقياالمنماقيةالمقدمةبتلك،اسلىفيابعاومالاْرسطمااليسيلا،نطق

بملومهثقةفلابها!كلءطلامنأنؤيهـ!ذكروالتي،المستصفىكتابهأول

الاْرسططالييالمنطق-منطقمخلطمنأول"بأنهاع!رفتيىيةوافي.تطمأ

بالمنماقالجهلأنالةزالي.ببرو،اياكزاحامدأبو!والمس!ينبأ!ول

بسببالحفوظواللوحوالأولياءالأنبياءبإنيحولالذىاطبإببمضهـو

المس!!ن.فقهاءمنشديدةاعتراضاتالغزاليإلىوجهتهذا

ماعلىيتبمهلملماذا؟ادلا!نبعلومأرصهطومنطقالةزاليمزجلماذا

الا!طلاطتاستخدامفيوجدالذيالالتباسإلىيمودذلا!اأعليههو

الديئبهجاءماتمارضأرسطومنطئفيالبادىءبهضألىْوالى،النظرية

حجته.الغزالييحدالذيالاصلاعي

بالاطلاقالأوليةالمقدماتمنأرسطواعتبرهالذىالمليةمبدأذلكمن

بهذايقبللماة!الياالسنةأهـل.تكلملكن،بدهيتهفيالقدحفلايمكن

.كثيرةاعترا!اتعليهواْورد،ابدأا

منشأ،الفزالي!اترضفدسفيةمسألةأ!امببيةاأوالحديةمبدأ

نهيأ،الأخرىبمدواحدةصادذ!نتماقينئما!دإننا:بالحليةالقول

لنرابطةأيةوجودبدونوذلاث،حتمأالثانيةعلةالأولىأنللفلايصفة

مسببأيحتقدوما،صببأالمادةفيمايحتقدبينالاقترانهالةزالييرداطادثتين

،هذاذاكولا،وذاكهذاليسشيئينكلبل،عندناضروريأليس

الآخرلنفىت!مننفيهولا،الآخرلاثباتمتضهنأحدهااثباتولا

الاحتراق،والشرباري،والأكل1)شبع،الدواءوشربالشةطءمثل

حصول!صماهدةالادليلمنللفلاصفةوالس.جرأوهلم،النارولقاء
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تدلولا،عندهاط!ولعلىتدلوالمشا!دة،النارملاقاةءندالا-شاق

.صواهلاعآوأنه،بهاطصولكل

ت!ي،أخرىبمدحادثةتماقينمثاهدحينماأنهالةزاليرأيخلاصة

الئماقبهذالمثإهـدةاعتيادنامجردلكن.-؟بأوالاْخرىسهلمبأأولاها

بذلكيقولكاالثاف4وجودءلمةالاْولىاطادثةنجم!بأنلنالايسهح

مثإ!دتهافيبازتظامشيما!فيتعاقيمننستدلأن؟حقولا،السببيةقانون

إقكار!ذاومهةى،دائكأتةيرهلايتصوردائمأيكونأن!ربذلا!اأنعلى

اتيانألا-صضمايعةي!!ماوكلمةالطبأنذلاث،أطبيعةاحوادثفيالسببية

صثماءلعلمأو،كامل4اروا-ة،-هـةإرادةصابقيقتفيالةعللأنبفهل

خصإئصها.منهاجعلالذي!والعاءداظلاتفملف!ىوبالتالي

إدراكنا،ءقكا!ا!زرجفأءوروسرهوغايتهالتماقيهذاكيفيةأما

قدرةمنيستبمدلمالحاومعبائباستقراءومن5الثسيةالةوةله!ولاتتصع

ثبت"الذياللةكتابالمصبزاتوأبين،-الأنييامم!زاتعنممىماي!المحة

يومإلىويوجدوجدأ-انال!لوالاشباراطسبماريقمحجز!كونه

.،القيامة

خطابيأواعئبره،السببيةبدأالةزاليلنقدئصدى،رشدابنلكن

.،ال!إفتتهافت"كتابهفيطور!سوفسطائيأوقولا،تارةجدليأأو

محالاتإلىأخيرأس!يؤديالمليةمبداْنقدأنالىالغزاليفماق

التفاحشجرةالماءوجرة،حيوانأاى!اباانقلا!عندنايجو.حتىثلمبة

مثتملة،ونيرانضاريةصباعيديهبينيكونأنمناواحدل!لىوطز

ا)تهافت،"فياليال!!يجيب..!طبأانقلا؟ىوزبيتهفيغلامأدًقىوو

هذهأتندعولم،يفملهالمالممكناتهذهبأنعالأكاخلقالة)ن
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واستمرار،تقعلاوأنتقعأن!روزممكنةأنهالاشكولكن،واجبةالاْمور

الماضيةالحادةوفقكلجريانهاأذهاننافيؤصخأخرىبهدعصةبهاالمادة

امشقرأمنولكن.ه..حنطةالثمميرينبتلمانه.عنهلاتنفكقىصخأ

.الأنبياءمعجزاتمنمايمكنافهقدرةمنيستبحدلمالعهـلومءجائب

وما،وتفكيرهالةزاليعةلكلالاْولالمسيطرهوالديئكانلقد

الديئعنالدفاعأجلمنإلاالحقلأح!مفيالأولىشكوكهقامت

والإيمان،الباطنيالكشفإلىالدفيأصلرداستطاعوقد،و-قيقته

إثاتاضماهـالىعندماللدفيالمقلإخضاعفيت!ترددلمانه،القلي

المقلالديئفيضمون)ذكانوا.الفلاسفةمافحلنقيفىعلىالأنبياءمحجزات

شاليالةعندالمليةلنقداطقيتياواقعفإنوهكذا،تباينأبايخهماوجدوااذ

الممجزات.تحقيقسيحيلالسمعياتفيالمبدأهذاأن

ليسبأنه،لاْجابناالاْرصططاليسيالنطقفائدةعنالنزاليو!مألنا

الجهلعنالهلمتمييزيث!لإنهبل،بالمطومالج!ولإلىالتو!لعلىقاصراً

وسادتها.النفستكلممناهالجهلعنالمبموتمييز

الاْمورفيوذلاث،ان!اقاسلاح،هبسلاحأرسطوالفزاليناظرلقد

ضروصأحربأأعلنهاالغزالىأنكيفرأينالقد.والديئتتمارضالتي

منءضقداكماالةزاأنذلاثيمنيفهل.عقلىنتاجأنهامعالفلسفةكل

الحقلأقدر

يمرفوظل،مطلقأالمقلقدرمنيغضلماكطالغزاأنالؤكدمن

"فالعقل!تبهمنكثيرفينقدمناليهماوجههرغمدائكلأقيمتهله

مو!وعأ،وأوسعمجالاَمظأفسحلاْنه،ريبذلكمافياطسةفضل
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)1(،لهالاحصردرعاا)قيولاتوالممة،نفسهويدركغيرهيدركفهو

السياواتأكلطإلى4طهـةفيويعرج،ابميدواالقربلديهإتويوهكذا

،تجيدا)هقلفيالةزاليويذهب.)2(!ويأالأرضتخومإلىويترل،رقيأ

،ظا!رةالمقلعندتصربحالباطنةارالأسإن:القولإلى!ةزهمذهـبأ

أنهن!ورلموالخيالاو!غثاوةعنتجردإذاالمقل"أنيمةقدوهو

إلالاتتحققاطالةهذهولكنعله"،ماهيعلىالأ-ياءيرىبل،يفلط

إلىراجمأذلاثفليسأح!مهفياْخطأ)ذاالدقلأنواطق.الموتبمد

وؤجع،اطقنورءمه!ر--بالتيالخمارجيةامواملابمدالىبل،طبيمته

اطس.آلمارمنومماواو!الخيالالىاطجبةهذه

اقيةةعن!ثولكنه،للحقيةةوأخلصالف!رشانرفعالغزالي

نوا-يلجيعاملةالشصالطلف"للحقيقةيتمرضولميبحثولم،الالهياتفي

لاالمقلأتبعترفجملالمابيهةوراءمادسائلعنوبحث.ارجود

فيا*!الياينا-غى?ده-دفيالثل!ق2اسائلاهذهإلراكيمكنه

عفإلابهالاءةةصاد؟كنلاماالديئقضايامنإن5:ويقولذلاث

بهيوحي؟!وع!4،ارصصلإر-إلكلوبقدرتهاللةبوجودكالملمالمقل

فهمع!ت"فيهو:اذلاثيفعوما،4برصهإ)ةلاختصاصص!وارادته،اليمم

،)2(.نفسهابارصالةكالتصدقالرصمالةمحنى

منواقفأالهزالي!ردحينالانسانيد!شوهكذا-:دنياويقول

التنرية!ذهالمابيمةورأءمامسائلعنين!يهوأنه،الموقفهذاالمقل

جانء!رفيقايممءوداهة11مجث.اليالمزمذهبفيوالتقليدالمقلراجع(1)

رال!ه1ا

74ص،اليالفزنظرةياالحقيقة5ؤك!دزياصلإنأورده(12

لي7الةزا-79-
http://www.al-maktabeh.com



وذلاثقيمتهللمقلعرفأخزالياان:ودئبتفقولأننستطيعذلكمعكل

اهقلايذموكيف!يحمدبمدهالذينمماالعقلذموإذا":قولهمن

؟،الشرعبهيمرفالذي

اطقما؟عنوت!ثفالرتبتفماعالتيالمةلميةالموازفيماممب

11(:اتاليةاممب

والأصغر.والأوصطبرالأ!-الثلاثةبأش!لهالتمادلميزان-ا

،-سِأ.:--شب-بممبأالأولالثممليمئ-اْ

-الاطلاععلىقادروإ!كط-الهالثمهس)طلاعكليقدرمنكلاْن:!شاله

دونك.الالههواذن

!بأ..-ب!ب--بمبأ-الثافيالشكليرعئ-ب

داله.الفرليسإذن-؟فلليسوالة،آفلالقر:ومثاله-

-يأ.:--ممبب-أ!بالثالثالشكليرعز--

بمض)ذن،الكت!ابعليهأقىلوموسى،بشرالسلامعليهموسى:ومئالة

.الكتابءلميهأولالبشر

منقل):مثاله،المنفصلالشرطيالقياسو!والتحاندميزان-2

ضلالفيأوى!دلملىإياعأووإنااللةقلوالأرضالسماواتمنيرزقم

.تاونفأةتم،إذنضلالفيلسناأنناومم!لوم(مبين

للمالموكان:مثاله،اقصلالشرطيالقياسوهوالتلازمميزان-3

.نا!"لهليساذنيفد!أنهومملوم،لفسداو"ن

!ة3قاعاوداة-ا.ابحث،النزالي!ذهبفيو"تقايدالعقلراجع1()

ألي.الغزدير-ان
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لأجابناافةاوازفياهذهاستخرجأفيمن:الةزاليسألنالىلكن

الةزاليبقول؟وهـذه،منهتمالهاو)نه،الكريمنالقرآمنالفورعلى

المنطقيةالأدلةالةزالييقدرهـكذا.المنطقءدإءقررهاالتيلاضروطموافقة

صاتبقةفيالمنطقيةالبراهينطريقمنالتصدقويجع!،قدرهاحق

هـتهوادنى،عندهالمقلتمجيدعلىيدلماوهراالجازمالتصديق

.و!واهطبمهيناسبلأنهالقوليقبلمنمرتبةالمراتب

،العقولإمضتدركهاقدأمورفهناكنوعانالمقلعلىمايخفى

لمسنىلاأخرىأموروهناك،قاصرأعاجزأأماء!ايقفمعظحهاولكن

العظيم...ذلك5وممبنفاذهقوةبلغتمهما.إنسافيعق!لأيادراكها

بكهنه،الاصاطةتتصورلمحتى،المقلحدودجميعجاوزالذيالمعالق

لذوييكئمفالذيالنبوةطورهوالمقلمنأحمىطورفناكوهـممذا

المقلبقياستدركلاأهـورعنأيضأالصوفيةالمثإ!دةولذوي،المقل

.والذوق

والخاوةالهزلةفيالغزاليقضاهـ!التيالمثرا)تواتبهدهكذا

!ناكأناءشف،أ-رىتارةالبرهـ-انيوبالميم،تارةبالذوقستمينأ

يقنعأنيجببل،المة-لىدضاء-ةالعقلاءلايدركهاالتيالحقائقبحض

.الأنبياءبتقليدةيهاالمقلساحب

ح!تها،لهاالتيالعباداتفي)ذنواجبالةزاليبنظرفالتقله-د

الذيهـووالحقل،بالنبوةاقتدىإذاإلاأحدسرهاعلىيطلعلاوالتي

وراءطورنفسههـ-واْنهقبلمنلهت!ينكاوراءهطوربوجوديقر

والتمييز.الحس

الروحىالتحولدسح!بدمثقان:ثقةبكلنقولأننستطيعوهنا
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وأءشرها.ءزلتهأياماْكثربضىفهي!احيثالةزاليحياةفيالكامل

القلبفيتحصلوإنما،سوريةةليستالتيالعاومان:الغزالييقول

القلبكلطته!-مشمارة.حصولهافياولليختلف،الأحوالبحضفي

الاستدلالإطهـبقتكتسهبوتارة،يدريلاحيثمن4بألتيكاْنه

النتافيإلىالمقدماتمنبدرجأقيطلبلاإلهامأتسمىفالأولى.والتحلم

مننوعفي-!لى،اةحثإفأثفوتن!واحدةدفمةنفوس!مفيتحص!بل

اليقين،إلىمستندهذكر؟!نلاالذيالهسورياله!منأياطدس

الاستدلالبماهـ"قيحصلالذيوالئاني،ا)-ليالقويالا؟انهـووهـذا

واستبصاراً.اعتبارأيسمى

إلى:ينقسمالحبدمنواجشادوتلمصلةبغيرالقلبفياواقعالمبم

حصلىأوكيف؟لهيحص!اْفيمنالمبديدريلاماإلى-ا

وهو،الحبمذلكمنهاستفادالذيادببكلممهيمالمعلاماإلى-2

،اروعةيونفثأإلهامأيسهففالاْول،الةلمبفيالملقيالمالمثمشاهد-

.الآخرةوأح!مالة"بوائحنج!فالأنإيا،وفيهبهويختصو-يأيسمىوالفافي

درتالىالاْولياء2يرالذوقباْنالتصريححدإلىالغزاليويذهب

والذوق،الايكانفوقمايقوموالمبمنفوصهمفياطقنورةيهايشرق

الايمانأما،واستدلالقياسوالملموجدانافوقلأن،اله!فوق

)1(.والرفاناوجدانبأ!لالفاقوحسنالتةليدطريقعنمجردفقبول

المالاء،وحقيقةبهيختصالاصتدلالبماريقمكفبهـوالذيالملم

الأشياءكها،فياطق-قيقةفيهتتجلىلاْنمستمدالقلب)نفيهالةول

.الأوارمثة()?
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التالية:الخسةبالاْسبابوبينهابينهحيلوإغا

ويصرقل.ويش!سليدورأنقب!اطديدكجوهيصورخهانقصان-ا

الشكل.تامكانوإنوكدورتهوعدئهلخبثه-3

كانتإذاعاءجرطإلىالصورةجهةعنبهممدولآل!ونه-3

.ةالمرآوراءالصورة

.والصورةالمرآةبينمرصلطجاب-ا

بها!راذيأنبسإبهيتمذرحتىالمطكبةلصورةاةيهاالتيبالجهةللجهل-5

القلبمرآةبيناطائلالمسدلكاطجابفهى،ووج!خي!شماهـالصورة

يومإلىبهاللةماؤضىبجميعمنقوشهوالذيالمحفوظالاوحوبين

يضاممباقلبامرآةفيالاوحمرآةمنالعلوم-فإ"!و!بهلي،القيامة

تارةتينالمرآبينواطجاب،تقالج!طةمر2فيمرآةمن!ورةانماباع

تهبقدوكذلاث،تحركهرياح!بوبؤيلىأخرىوتارة،باليديزال

ةيهايختجلى،الق!باْعينعفالحجبوتنكشفالأطاخارياح

المنمامعندتارةذلاصاويكون،الحفوظالاوحفيمسماورماهوبحض

4إوتبااطجابارتفماعوغام،المستقبلفيبكونمابهفيملم

اللةمنخنيإلمطفالحجابيرتفعحيناليقظةفيالغطاءفينكشف

تارةالعلمذائبمنشيءالغيبسظروراءهنالقلوبفيفيح،تعالى

.الندور)1(غايةفيودوامه،ماحدالىالتواليعلىوأخرىاظاطفكالبرق

وأاصوفيةاهـفةالمهصواءالمعرفةأسماسأنعلىتدلالمقتبساتهذه

وازالة،المحفوظللوحالقلبمرآةمحاذاةهوالطاءممرفةأوالأنبياء

23ص8()%زءالدبنعاوم)حياء(1)
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الالهيةالمنايةبلالحجابيزبللاالالهامصا-ب.خهما8إالحائلاطجاب

و)زالته.الحجابرفعيحاولألىْفمليهالمكتسبالملمبخلافذلاثمؤوؤ4تكفيه

ارواجعنتتصوقفالمنطقوبالتاليالدمقإخايةأمورهذامثلفي

وماشمابه.اوحياأوالاله!ممحلهاويحل

ةضلاْ،الالهيةالذاتأدركأنهيدعيأنالمارفالترالييحذرولكن

أفمالهجهةمنظا!هـاًيتجلى.فاللةفيهحلولهاأوبهاالامخاديزعماْنكا

أخهمالمتموفةعنالفزا)يفيفيوبالتالي.ظ!ورهلثدةباطنأيظ!لكنه

الاتحادأوباطاولالقولحدإلىالحقفياستغراقمعنالتمبيرفيذهبوا

تتحدأوالأخرىفيإحداهاتحلأنيمكنلاذاتينبإنالتسويةأنأي

الم!نةالصورةبينبويعندمااطفلفيهيقعمابذلاثوشبيه،بها

صاكأنكبيرج!الددونيقررالمق!أنمعالمر%فيبأوانهاوانم!صها

تنمكسالتيال!ورةوبإنذاخهافيلهالىنلاالتياو%بينبرهريأفارقأ

صور-ت"تنحكمى)نسانأصألمتىالذي!والبدائيأوالغروالصي:فيها

ةيها.وحلا(هـ%الىفملاْانتقلقدالافانأنظنربماالمرتمفي

وربهالعبدبايئيتصور،فكيفعبدفيبينيتصورلااطلولإنثم

علىجسمأو،جو!ركلجوهرانطباقهو:الترالىيقول؟اطقيتياطلول

ولا،حادثةالنفسكانتإذايستحيل-وهر،وهذافيعرضأو،جسم

واذاأ!وممبتكونأنعقلآ"فورفاكيفخالقهايإرادةإلالهاوجود

لجيعبهنسبملافكيفواحدنةسإلىبالنسبةذلاثلإم!ن!صالنانحن

)9(.2لهة!طهالحالميصبحوعندئذ،النفوس

أبىبئعلىنفسفيحلوتمالىسبحانهاللةأنزعواوالروافض

9691لمام739صدمشقالنزالىمهر!انةكط3تاممودبحثراجع(1)

-201-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بالناربإحراقهمفأمر.عنهاللةر!كماحياتهفيذلاثزعوا،وقدطالب

:)ذقاواأوهيتهكلجديد!دليلاَتياههممسلكهمنوا!زذوايرجهوافلم

البا!اطقوهذا،ربهاإلابالناريمذبلا":قال!ضاللةرصول)ن

اطاولفكرةفسادكلالةزالييذكرهدليلاروافضلدى-الغزالييتابع-

بطلانهويعرفالحاةمنضرب،بأنهاالباطنيةةضاحعلتابهفيو!فهاالتي

،.المقلىبا)نظر

تإ:القائلقوللاْن،اطلولمنبطلانأأظهرالاتحادفهو...أما"

بايئالاتحادحالةفي"إنهنفسهمعقي:اقضكلام،الربهوصارالمبد

تصدرأاحداهاأنذلا!اوممنى،!وجودة!نهاكلتظلأنإما،ذاتين

مثال.اتحادهناكفليسوإذن،بنفسهاؤإكْلةم!اكاتظلبل،الاْخرىعن

ليستنها3و،واحدةذاتفيتوجدوالقدرةوالمبمالارادةأنذلك

الأعر،وكذاوالقدرةالملمغيرالارادةأنالمقررمنيبقى،لاْنهمتحدة

الاَخريئ.ال!نفينمنصالىبالنسبة

الأخرىوتظلالذاتينإحدىتفنىربما:يقالأنفهو،الثافيالاحمالأما

يمكنلاأنهلهيقررعقلىاصشدلالإلىالةزالييلجأوهنا،موجودة

موجودبينالاتحاديتحققكيفإذ،الاتحمادمننوععنهنااطديث

.ومهدوم

ليسولكن،معأالذاتينبانمدامالقولفيو،والاْخيرالثالثالاحمالأما

عنهنااطديثينبغياذ،الاحمالهذاف!صإدبيانإلىحاجةفيالمرء

اد)1(.الافلاعنالانمدام

الغزاليأنهجهعلىصارالذيالفقهيالاصتقرارعناصرماوالآن

(N)سدمثقالضزاليمهرجانفية،عمءو!بحثراجعN ? I % CW ? 8 r
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قىجيحثم،أولاالجزئياتصلاصلاستقراء:عنصرانالفة!يللاستةراء

الترجيحلهذاشيجةالعامالحموايهتخلاصالأخرىكلالسلاسلتلك

لم.ظنيةفيهالكبرىالمقدمةأنعنفناتج،اكثيليالقياسضمفأما5

فيذلكبعديبحثثمبحتأ)؟(.اْصولياعلاجاالقياسهذاالفزالييحاج

عندالآنقياسوهوالأدلةوزياس،المنطقيينعندإلماقياسو!والملىقياس

فقهة.بأمثلة،ويدعهاالمنطقيين

محكهومو!حأةيهشاليالةنهاجتجدالذيأثانياوا)صكتاب

علاوةجديدةا!طلاحاتوضحوفيما،أصوليةأبحاث-صمودهحيثالنظر

والتصديقالتصوركتيفيستبدل،المميارعتابفيا!طلاصاتمنوضحماعلى

فيالأوسطاطدأن،كاويايئالن!ذلكفيمتابمأوعلمممرفةبكلمتي

هذها)ةزاليويستضررم،الأصوليينعندعليسمىالمناطقةعنداسالة

.الأخيرةالكلهة

و!يضعبل،والمتكله!نالفقهاءاْلفاظباستمارةالفزالييكتنيلاثم5

بميزانالحلىالقياسفيسهيجديدةاصطلاطتالموضوعاتلبمضففسه

عنفيهالمس!ونيختلفأنيينبضلاالنطقأنالةزاليويردد...التمادل

،)2(الألفاظفيولامشاحة،الاصطلاطتفيإلااليونانيين

يتخلصلهباستي،اقويماالمنطق!والأرسططالييالمنطقأنالترالييرى

جدلمينعجهوكان،عكممنحتلفةيالاستدلالفياظطأمنالمس!ون

المستمفي:مقدمةفييقولذلاثوفي،الحلمهذالغيرالأصواييناصتخدام

339ص،المنهاج*ة!الثارعليأورده191-504صالمميارعن(9)

349عى"مار-ا)مليالبحثفيالمسدينعلاءمنهاج2()
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اسالقسماوفي.،أصلآبملومهثقةفلا-المنطقبه!يطلامنهـإنه

الدينيةالمعارف-المنطقبقوانينبها-اْزناْنياْدعيلا،:الفزالييقول

والكلاميةوالةلمؤجةوالطبيعيةواوندسيةاطسابيةاماومابهاأزنبل،فقط

وكيفالموازيئبهذهباطلىعن-قهأميزفإفي،و!ميغيرح!قيعبموكل

.،ادثقيمالق!طاسوهـولا

أف!رهكا!بهيهدمجديدأراْيأالةزالييدعي،الضلالمنالمنقذ"في

أما5:يقوفى-يتنضةومتنامت!1ربةاءه7رإت:قهلوطذا.بقةا&1

قائلآ:الة!اليوبتطهـد،باتأنفيأبالدفيفم،شيءيتملقفلا،المنطةيات

أسماسه:منالاْرصططالييالمنطقتهدمانعلتانهناك

فييطبقه-!نبالافإنيع!لىأنعنالفلسنيالبرهـإنا-ة!ور

أنهمو!و،العبمهذافيالنيمننوعلهمنهم.اليقإنلرجةإلىالالهيات

عندولكغ،ءالةلااليقينتورثأنهايملمشروطأللبرهـانيجممون

تصاهلوايل،الثروطبتلكاوفاءأم!كأمماالدينيةالمقاصدالىالاةكاء

.39صالمنقذالتساهلغاية

نأفهظقواضحأويراهيستحسنهمنالمنماقفيينظرربما)ذ-2

بال!فرفاسصتمجل،ا)جراهينتلكبمثا!ءؤيدةاممفريات1منعمماينقل

ا)ةزالي!هـمامدفيالهاتايئ،79تقذص،الالهبةا)"لمومإلىأت!إءالاقب!

الىاو!لمةاأب!ثا.تاهجمنأمن!!باكأبارهالمنماقماعنالاْولىفكرته

الاؤسانية.الصرفةفروعجميعفيايقين1

بممنىأو،الصوفيالكشففيالممرفةطهـيقالترالييتالسوطد

ماينتجهالأمرآخرلهتبينإذنفاكزالي،الباطنيةالتجربةفيأدق

تناقض.منالالهيةوخاصة،الاصلاميةالمسائلعلىأر-طومنطقتطبيق
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عجزوأظهر،الصوفيالكئمفالةزالياصلكيفسابقأبينالفد

أبوأتىثم":تيهيةابئيقول.الالهيةاطقائقإلىاوصولفيالحقل

زمنفياست!لهالَزوإنما،المسالينبملومالمنطقمزجإلىفدمكاصامد

ثم....كتبهأولفيإونانياالمنطقفيمقدمةأدخلفإنهصامد،أبط

فاصررة!بهمأنكتبهخر7فيوبايئ...انطقاعنفكرتهالفزاليغير

.،المتكلمينطريقةذممماأكثروذ!ا،يقينإلىلاتوصل

مزجهأنبمدالاْرسططاللصيالمنطقطريقهبدءفيالمزالياتبعهكذا

المنطقروضالذىالأولالاسلاصيالمفكريكونولذا.المس!!نبماوم

اقصوفرحلةبمدلكن.الاصلاعيوالفكريتلاءموجحلى،الاْرصططاليسي

يسيرالذىالصوفيفالكثهناكبل،باطاجةينيلاالمنطقبأناعترف

الطبيمة.ماوراءوحقائق،الالهيةاطقيقةعايئإلىبالانسان

كتبه:أغلبفيلمنهجهالغزاليدطبيقونجد

بملومالىزوجالأرسططاليسيانهجاطبق"المستصفى،و،الحلم،مميارفي

المسلمين،

أجلمنالصوفىالكشفطبقكثير!وغير!الاْنوار،مش!ةهوفي

اليقين.

الاصثشالالى!نالس!نظارعادهل؟شاليالةبمدحدثماذالكن

بالمنطقالاْخذالىالأولىالفزالىدعوةتابمواأنهمأمالاسلامىبالمنطق

تيمية:ابئالأكبرالاسلاعيالمفكرالسؤاله!ذاعلىيجيبنا؟الأرسططاليسي

النظارمنكئيرأصار،ذلكوغيرحمرهأثناءفيماوعبسببلكن"

هؤلاءطريقيسلكمنصارحتى.ع!م!فياليونافيالمنطقيدخون

.،ْهذاإلالاطريقأنهيظنالمتأخرفيمن
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أأخرىمرةالطقمنالفنهذاا&نةأ!لفقهاءقبلهل

المسالينمنوالفض!ءالمقلاءزالما5:تيميةابئعفدالجوابزى

ذلكفيالمس!!نمنالنظار!نفوقد،ةليهويطضونذلاث!يبونوءير!

آلمارهمنيرونلماجملآعيهأبميبونهالمسالينوجمهور.متحددةمصنفات

اطالبهمويفضي،والاعانالملميناقضمماأسلىفيماكلالدالةووازمه

،11(.والضلالوالكفرالجهلمنأنواعالى

أصولع!إء-باطقيقةأومنطقهالةزاليمن!نالس!عالاءماموقف

مزجمنالحديدةكتبهفىِالغزالياليهدعاما-تابمواالةقهوأصولالديئ

الأدلةحلتوهكذا،والكلامبالأ!ولالأرصططالي!يالمنطق

الأرسطماإال!يالمنطقوتغلغل،الكلاميةالنظرأدلةمحلالأرسططاليسية

مفكريمنكئيروذهب،نهاوالأصوليةالكلاميةالمسائلصيمفي

قوله:فيالغزاليمتابمينالمس!ينعلىكفايةفرضالمنطقتملمأنإلىالأ!وليإن

أصلآ،بماومهثقةفلابالمنطقيحيطلامنان5

الجواب؟الاْر-طماإليسيالمنطقكلالفرقماجميعوافقتهل:لكن

،والقشيري،عقيلبئالىفاءأبأمثالفيالمس!ع!اءبمضعندنجده

.شديد(!ومأالةزاليهابهواالذيئوالطرطوثي

جحل:!الأرسططاليسيالمنطقنحوالحداءحركأاشتدتو!ممذا

ابئيقول-خفيةيتطونه-المنطقت-لمإلىيصبونكانواالذيئالفقهاء

وغير!وعربكرإوفأالكلامهذاينكركانإنه08...:الصلاح

وهوجم،المنطقيرفمن!مأ!ديكنولماليقينمنالغايةإلىوصلا

.13ياوءا133صالهو!يأبرثافيالملينعداءءض!اجفياثاراراجع(9)
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التهليم.وحرمهم!تجمهم)حراقلدرجةشنيمهْممابمةالمنماقأصحاب

افيأطلقالمنطقلأهلالفا!حبالعداءالمفورةالبيئةهذهوسطفي

وليس،شرالشرومدخل-الفلسفةمدخا!المنطق"المدويةفتواهالصلاح

الصحابةمنأحداصمتباحهولا،الثارعأباحهمماوتمالهبتمليمهالا!ثتال

وهذه،بهيقتدىمنوسما!الصاطينوالسلفالجتهدفيوالأئمةوالتابمايئ

الصلاحابئيكلفيولا.المسالينعالاءلدىالاْزاْكبرلهاكانالفتوى

علىإن5المنطقأهلعلىعقاباًويفرضيزيدبلالقاطمةالةتوىبهذه

وأت،المدارسمنالأرسصططاليسيالمنطقصطييخرجأنالأصولي

."إوايستتاحتىالسيفعلىثمرضي

!ومأاتبمهالذيالمنطقوهوجمهباءالة!اليجهودذهبتوهكذا

قسمين:إلىالمنطقبتحريمالقائلونوانقمم،عليهوقضي،وشنيمأعنيفأ

وا)فصارىا)ي!ودعلوممنالأرصماطاليسيالمنطقأنيرىقم-1

.هؤلاءبملومالاشتفاليجوزولا

ا)يردلاشتفالالمنطقبتحريماقولاأنفيرىالئافيالق!مأما-2

كلالأوتحريمالطبتحريمهـ-ذامحنىلأن،ضاطىءقولبهطرىوالنص

هو4تحر؟فيالملةو)نما.بهمايثتغ!نوالنصارىا)ي!ودلأنوالثرب

علىيخثى،المسالينلمقائدالخالفةالفلاصفةلالهياتممزوجأكانإذاأنه

كاالاإتداعإلىفيؤدي،فيهالفلسفيةالهةائدتلاثتمكينمنبهالمثتغل

الفلاسمفة.عندهوكاالكفرإلىأو،المحتزلةعندهو

اتجهأم؟ذكرناهماعلىالأرسططالييالمنطقنقداقتصرصلى

!نهجيةأأكزوجهةأعنيأخرىوجهةمنتقدوه

-801-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المظيمالاصملاممفريدكلأخرىوجمالةتوجهالنقدأنباطقيقة

علىتقوم!نهجيةوجهةالهجوماتخ!حيث621()تيميةابئالديئتتي

صريحفيالفالمنطقباْنبالقولتكيميةابئيكتفو!،منطإ-"أسى

.الممةوليحو!نحالفأأيضأاعتبرهبل،القول

ةيهكانبل،عس!بهدميأيكنلمتيميةافيعلإن:النثماريقول

الأرسططالييل!نطقنقدهبجانبيضعأنصاولفقد،انثائيطنب

)سلاميأ.خرآمنطقأ

وهـو،الأرسططاليصيالمنطقمنالمسالينع!اءموقفعرفنماالآنحتى

لالنطقلنقد!الحةيقيةاله-لةما!باكن،المنطقلهذاالممادياوتفا

و)ذا،الايمصلامروحكأالفشيءالمنماق!تافيهلأالأرسططاليي

هو!ماكان

هـوالذيالقياسيإنهجاعلىيفومالاْرسططاليصيالمنطقأنعرفنا

المنهجوهذا،والفكريالفلسنياضظرا!القائمةاليونانيةاطضارةروح

الاسلاصىالمن!جولهذا.الاسلامروحعلهايةومماوممبالتبربةمنيخاو

وكذلاصا،للفلسفةالاسلامء-داوةسببنستشفأنةمشطيعالتجربي

إزجامحاولتهفيالةزاليعلىالمس!!نع!اء!ومء-سنفسرأننستطيع

فيا)خزاليكأولرأيناوز!،المس!!نوعلومالأرسططاليسيالمنطقافي

الصوفي.والكشفالباطنيةالتجربةإلىا)نهج!ذاءنحياتهأخريات

4(الباطنبالتجربةالىالمنطقمنالة!اليانتقللماذا:تساءلناووالاَن

جولاتفيسارأجلىفناطقءقابحثاهوببساطةالجوابل!ن

أجلمن،ا)يقانوالحقالصحيحةلالمرفةالطرقأقومإلىالىصوليبغي

فجاجلبهامأجلىومن،كتبمنألفماألفاطقعنا)بحث

-01 A-http://www.al-maktabeh.com



تبتلاطقأجلمن،صمبيلأرشدالىالهدايةإلىاوصيلةقيفيالأرض

،الاْءويمسجدهافيد!شصهقفيفاْممت!،وزخرفهاالدنياتاركأالثهإلى

.،الصخرةصجدةيالمقدسبيتوفي

أجلىمن،والمنيفةالهمادئةصاحلىفي!ئ!كاستسلماطقأجلمن

آراحهم.منكثيرلموفند،الفلاصفةنا!ل

اطقالىاليهيوصلأنهيمتقدالذيالمنهج3راطقاْجلومن

.111ا)ظةونمناظالي

حص!هص

407عى9691دمصئئالنزاليمهر%اننيحناطيدعب!بحثراجع(1)
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المأمَه

المخ!إليمة

وما،ا)شاليقيهةماأو؟الةزاليفيالجديدمافةسماءلماكتبناهكلبمد

الاصلاعي؟العالمعلىفضلأهو

منمستقاةكتبهبمضرأيناْنأنبمدذهنناقىاودالأسئلةيهذه

وكتب،الأنوارمش!ة،و،ا)فلاصفةتهافت"ظسةيونانيةأصول

المنطقيروضألمالمنطقوفي،عر"يةأ!وللها،الاحياء،،أخرى

الارصططاليي؟

فيتتلخصفيهوالجديدالةزاليجهودانوهوواضحالجواب

أتالية:االأمور

والمنطقوالةقه،والجدلالنظرياتأ!فيالجريمنبالناس-عاد1

وا)سنةلالديئالملابسوالاتصالالحقيقيةايىاةإلىالمذاهبواختلاف

والسعاوحالقشوردونولبابهذاتهالدفيروحالىبالأحرىبل،والكتاب

.4والأذفب

عنصرفأدخلعادالنفسيةوتماليمه،وأخلاقياتهوعظهفي2-النزالي

ال!تبمنوغيره،الضلالمنالمنقذ،كتابهفيجملفقد،vاظو

لمالأصبأنمناديأالمامةففوسفيواوجلارعبإلقاءوجوبيؤكد

النارمنالخوفوجمل،والتأملوالرفقوالمصافمةالملاينةيستوجبيمد

.والهوىالضلالواجتنابههدايتهالاْكبركلالباعث
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فيا4يىوطلمابتأنأم!وتأثيرهونةوذهبةضلىبلغت،الصوفية-3

.الاسلامفيأدتلمهامنأوليالَنلمأنهفيشكمنوليس،الاصلام

.ظهورهقبلقائمةفقدكانت

بتأويل،الاسلاميةالحقائدوبينالاْةلوطينيةالةلسفةبينربطه-4

الاثنين.بينيقربنحوكلالقرآنيةللاَيات

ضالص)سلاميثوبفيالحدثةالاْفلوطينيةالآراءلهذهإبرازه-5

مؤثرلاْي!4أفىلاخالمأاستدادلموالمتةالقرآنمنمستمدأنهيبدو

إ-لملامي.غير

منوالالهياتالدبنيةبحوثهاوقرب،الفلسفةأدنىمنأول-6

محةوفةقبلىمنوكانت،واعامةالناس،وقحاط!طالحاديالذ!قمتناول

فيها.صهخينلراواأ!حابهاءيريدركهالا،اربالأس

الا-لابةلهةائدIوإينا)-يرناةلميةالفلصفةبينوالىةاءلازجبااصتماإعقد

داخلفيال!!لالمواطنحقللفلسفةيمطىأنوالسنةاىآبافيتهثلة

وحد!،ا)فلس!فةلطلابيوضعلمالفلاسفةتهافتفكتابه.الاسلاميةالثقافة

ومناهـلىمواردهو-ربت،للعهومكتبولكنه،خاصةلاباحثايئ-ؤلفولم

.أ!(رشدابنأء!بام!وو!ذا،ديئ.اقاوااوارديئلهإفى

وارلاةأملماأ!!شطرالذيفهولاينكرعصرهفيالغزاليوتأثير

حتىيزتطنا)ةريقانزالوما،يخذلهوالآخرينصرهأحدها،شطرفي

رأناه!ازالىبالةاناس1شغلكلأدلولا،الآفاقجميعفيشهرتهممت

.تأييدهفيالمتثابههْالمقاماتمنواحدلغير

،دورالمرب،وينيب!الرحمنوعبد،ا)خزالماعنرفاعيةريدأحمدكنابيرا-ع(1)
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أ-دثوابدورمو!،آلمارهمنأفىوأصحابها)ةزاليتلامذةأناطقيقة

اطيماةفيالةزالىِتاْثيرمب!غكليدلوع!،اللإسلاميةاطياةفيكبيرأأفىلم

ارجيز!:إبهإن5:الزبهيىيقالكا.وفتاويهلفاتهجمؤا)ناسعنايةالاسلامية

.،شرحأصبحيننحولهوضعافقهافي

ا)ةزالي:ءنوقدساْلهالمطريا)مفيفأبيكتابجوابفياسبيماقال

صمه--برومن،الاْرضطققدواحمهوفضلىالانانقولوماذا"

،.اص!فوفأنهعرف

مؤ!لىجدارةبكلوهو،الدينوزفيالاسلام-جهاةزالياهوهذا

والمةحهـ،ا)ظتاط-ةوالامام،اممبيراالمسبمامالمافمو،الاقبهذاطلى

بناءهويمليالدينلهةيمةررةة11ا)فاسفة!دمالذيفهو،ا)نابغةالذ!نالجبار

أركانه.ويقوي

ةلىفتهو-ا!ة،حقه11،قالياْوفيأنأ-تماعلم)ذاا)قارىءوليمذرني

الةويم.ومهاجهالمظيمة

يةولهذاوفي.ءةلىفياركمالبلغمنإلاا)ةزاليةضليهرتفلا

بلغمنالافضلىلايهرفالةزالي":النإابوريهـى2فيحمدا)ةزاليت!يذ

امملاماهـذايمجبني":قالالذيادبيمأورده.،عقلىفيال!ليبلغكادأو

المقلإلىيحتماجالطصافيمنهأكل!،منكليمالمعاْنيجبالذيةإن

لقصوىااتايةافياكزاليء!كانولما،يةت!لفموبا،5يرلحةلفبا،لفموا

،11(.الحقلتام!وي!ونأنمقدارهعلىالاطلاعيريدمناحتاج

ح!!ص

009صإليالضزصيرةةكطء!انيمالكرعبمدأوردهأ19

لي8الةزا-113-
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البحثمصادر

الديئعومارأ،س:سح-ا

؟رتف!(يرالث2)الزد!ديالحسينيعدتصذ!يفا

الفلدهةة!افت-2

؟مروأخيهالمجطالبايط!ىنةكةءلىطبم

افلدسفةاءقا!دا!ط-االفلدسفة-!افتمكدمة-3

;,Ault11I%الممارفدار،دفياسليانالد!ورتحقهق

ا،نطقفنفيا)عم-مبإر4

اطيةاأردسدانمط:ه"،ا*ردكلطاصبريالدينمحيييةكةعلىطبع

مصر91325

انزالطالاسلامء--الصددلءناإة!ذ-5

اقاهر-ا6291ا!ريةاالأنجوءكتبة،عودالحاميد.د

ةيهاتقدميناواتوالالضزالي!يرة-6

دمشقالةكردار،الأهوافيةؤادأحمدلهقدم،عمانالكويمعبد

الفزالينظرفيالحقيقة7-

الاحياءدارالناثصر،المهريةالفلممف!ةا!ميةمؤلفات،دنياسلمان

الهاهرباا!7ماير،ا+ودقياللكتب

عنهمقدمةمعكلؤدةاتهالفزالط-8

القاهرة3691ا((مونداركلطبوءات،رفاعيفرثد!دأ

الاسلامفي4افاسهاتاريرخ-6

والنشرالتا)يفلحنة8ريدابوا!اديعبعدتر!ةدلهبور..جت

هرةالةا3891
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اليالفزحا!أبر-01

وءطابمها،الوفدمحكتبةصاحب!ودع!دا)طبعملتزم،رضاعد

اتاهرةا4291

ا)فزاليعندالأصل!ق-11

الةاهرة2491اكبرىايةانراراا،؟ت-4ءن-طإب،ء-اركز؟ي

الربيةالهلسفةفي-؟2

التاليفررنة،14)ئانيةالطبه،؟رمغطاسانطوان،الياز-ك!كال

يروت6914،ا،در!

الاسالدءية4الفلسهفي-?3

هرةلقاا7491بيةر511لكهباء.إءإدار،مدكور)براميم

الأورويطالفكرتهوفيفيا)مرنيدور-1،

6591برِوت،الآدابهـدارالاولى1)طبهب،ددويالر-نعبد

الاسلامفيا)فلسفيا)فهرنشاة-15

165،ال!اهوة،المضود!ةا)ث!"مكتبة،النشارمماميكل

الفزاليةالنفحاث-16

العاهر-0591،العري!الفهردار،الرزاقعبدكر4(بو

)مطالةزاتكذ-71

هرةلداا0591،يطلمرالفكرادار،اقلرزاعبدبهربوا

الفلسفةتارثخ-81

القاهرة219i،المربم!ب،فههيأ!عدحنا

عندءةيالبحثمنا91

الثاهرة7491،أمريطاال!كودار،ا.كشارساميعلى

لميلاد.التاسمةاةوقياالذ؟رىفيأفزالىاحامدابو-02

الاجآع!يةوالملوموالآدابالفنونلرءايةالأعلىا!لص

&Ve'MJ,شواا-ا5م691امارس3ا27-فيدمشقالفزاليمهرجان

-`11 l-
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الاسلامفيالحقل-21

بيروت4691،عزقولكريم

الغزا)مط-22

الفنيعبدع!دءراجمة،زيترعادلؤحمة،؟رادوفوالبارون

9591المرب!ةال!باصإءدار،صسن

!نوصةصوفيلمموة(وفهخا(ايالفزا-32

،الارشادمطءت،والا-لدمالعربتراثمن،امين!!ص-ين

بفداد6399

الماليالبجثفيإلمسبلفىلماءا)5مناهج-،2

بيروت،الثقانةدار،ةرمجةأؤيصترحمةروزنتالةرانتزتاليف

1691-

!حض
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اففوياتفهرس

تم!!د
ووفاتالفزاليصا-:الأولالةصل

تلميمهومولده-ا

النظاميةالمدارس-2

الزاليأيا!دمشقحال-3

النزاليوفاة-4

عصهوهفىالثقاة-"الحياة8الثافيالةصل

الشاليفيهعاشالذيالمصوت

الثخصيةوثقافتهعصرهفىاثقافيةااطياة-2
!و

الحدثةالأفلطيةية-ا-ص

الةزاليعصرفيسمادتاقي1الهامةافلسفيةوايةالم!اشعاتاصَكَبرء

إزاءهـاوموقفه

الفزاليعةدالثك8الثالثالفص!ل

ا)مزاليلفاتصؤ-ا

احلىوصئصهخصإ:اليالهشعندا)شك-ب

الياةزاعند!كا)تهصوف

الفزا)!فلم!فة4الرابعالفصل

اكاصىالة!ل

ا)حفالىاتبمه%البحث،!منهاج

الخاتمة

النزاليقيمة

الصحثمصادر

افتوياتف!رص

-911-

16

91

21

21

27

VA

33

33

!ئي

ثم

-
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